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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014528-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO PLANTONISTA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo n. 1014528-18.2020.8.11.0041 Habeas 

Corpus com pedido de liminar Vistos, etc... Cuida-se de Habeas Corpus 

com pedido de liminar, indicando como autoridade coatora o DELEGADO 

PLANTONISTA DO CISC VERDÃO/CUIABÁ, por suposta ilegalidade/abuso 

de poder, em razão da prisão do ora paciente, segundo afirmado, “sem 

nenhuma acusação formal e nem flagrante delito”, pois, os policiais, sob a 

mera suspeita de envolvimento do paciente com entorpecentes, levaram 

ele preso. Desta forma, pelo que consta na inicial, Id 30790884, verifico 

que se trata de Habeas Corpus relacionado à matéria criminal, razão pela 

qual determina a remessa dos autos ao plantonista criminal. Às 

providências com urgência. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010325-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

4. V. D. F. E. S. D. C. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Procedimento n. 1010325-13.2020.8.11.0041 

Vistos, etc... Compulsando os autos verifico no Id 29989693, comunicado, 

datado de 06.03.2020, de prisão civil, por débito alimentar, do Sr. JUNIOR 

CESAR SIQUEIRA MORENO, que figura como executado nos autos do 

Cumprimento de Sentença n. 0043845-93.2011.8.11.0041 da 4ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Outrossim, oportuno 

consignar, no último dia 23 de março de 2020, nos autos do HC 568.021, o 

c. Superior Tribunal de Justiçam concedeu a ordem, com extensão da 

decisão a todos os presos civis do Brasil, a fim de assegurar, em razão 

do possível contágio por coronavírus, (COVID-19), a prisão domiciliar dos 

devedores de alimentos. A propósito, extrai-se da decisão proferida no 

referido HC, a seguinte assertiva/esclarecimento: “A presente decisão, 

entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas 

eventualmente já determinadas pelos juízos locais.” Dito isso, necessário 

observar, no caso relacionado ao executado Junior Cesar Siqueira 

Moreno, em consulta aos autos de Cumprimento de Sentença n. 

0043845-93.2011.8.11.0041, ao que consta, já houve decisão pela 

revogação de sua prisão, com a expedição de alvará de soltura naqueles 

autos. Desta forma, se confirmada pela Secretaria a liberdade do 

executado em razão do Cumprimento de Sentença, acima referido, ao 

arquivo, e, do contrário, se for o caso, fica desde já determinada a 

expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Às 

providências, trasladando-se cópia deste procedimento para os autos de 

Cumprimento de Sentença, visando as demais eventuais providências que 

ainda se fizerem necessárias, oportunamente. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014524-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Carta Precatória n. 1014524-78.2020.8.11.0041 

Ação: Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada Vistos, etc... Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a própria carta precatória de mandado. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014393-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo n. 1014393-06.2020.8.11.0041 Plantão 

Judiciário. Vistos, etc... JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS ajuizou 

em sede de plantão a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em desfavor da UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Id 30779274, objetivando, em 

resumo, na condição de beneficiário do “plano Unimed Super Class 

Individual/Familiar Enfermaria”, a concessão da medida liminar em caráter 

de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil para que a parte Requerida, diante da recusa da Requerida, por 

causa da mencionada “justificativa de haver a necessidade de transcorrer 

o período de carência.” Assim, enfatizando que estaria correndo “risco de 

morte”, pois constatada a “ocorrência de acidente vascular cerebral ou 

lesão em tronco”, pede que seja deferida, liminarmente, a tutela de 

urgência de natureza antecipada por entender que se encontram 

presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “determinando que a empresa Requerida autorize e 

proceda a imediata internação do Requerente na Unidade de Terapia 

Intensiva, consoante prescrição do médico plantonista que lhe assiste no 

pronto atendimento do Hospital São Mateus, sob pena de aplicação de 

multa nos termos do artigo 537, CPC.” Juntou documentos objetivando 

comprovar o alegado, Id 30779270 ao Id 30779273 - Pág. 1. É a síntese. 

Decido. Antes de tudo, oportuno ressaltar, consoante documentação 

juntada aos autos, Id 30779270, comprovada a existência de uma relação 

de consumo entre as partes (plano de saúde UNIMED SUPER CLASS 

INDIVIDUAL). Dito isso, o caso em pauta, deve ser regido pelas normas de 

direito do consumidor, incidindo, portanto, as disposições protetivas do 

CDC (Súmula 469 do STJ), principalmente no tocante a interpretação de 

cláusula de plano de saúde, de maneira mais favorável ao consumidor, 

hipossuficiente. Outrossim, além dos documentos juntados serem 

suficientes para aferir que o Requerente possui plano de saúde junto a 

UNIMED, DEMONSTRAM AINDA A URGÊNCIA, uma vez que, de acordo 

com avaliação médica, o Requerente estaria correndo “risco de sofrer 

sequelas crônicas e o seu estado clínico evoluir a óbito”, Id 30779272 e 

30779273. Diante deste contexto, resulta suficientemente caracterizada a 

necessidade da medida de urgência postulada, impondo-se o afastamento, 

a priori, de qualquer cláusula limitativa, inclusive carência, com fundamento 

na legislação e na jurisprudência, mormente porque é o direito à vida e à 

saúde que estão em discussão e devem se sobrepor/prevalecer, neste 

momento, em relação ao obstáculo/limitação noticiada na inicial. Neste 

sentido, aliás, menciono os seguintes julgados: “...1. Conforme 

entendimento já pacificado neste Tribunal, não pode o plano de saúde se 

recusar a dar tratamento recomendado por médico do paciente. 2. 

Ademais, tratando-se de contrato de adesão, sua interpretação deve ser 

sempre mais favorável ao aderente. 3. Recurso não provido”. (TJMT – RAI 

n. 13616/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIMED CUIABÁ - FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRAZO 

DE CARÊNCIA MITIGADO - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Existindo prova da urgência e emergência na 

realização do procedimento prescrito, revela-se viável a concessão da 

pretendida tutela antecipada, em face de fundado receio de dano 

irreparável. Certo que a saúde é direito fundamental de todos, (...) Uma 

vez verificado o caráter de urgência ou emergência do procedimento a ser 
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realizado, não há como prevalecer o prazo de carência pactuado...” (TJMT 

- NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/07/2018) Assim sendo, e, constatado, em sede 

de cognição sumária, o caráter de urgência noticiado na inicial, pois, 

evidenciada pela documentação juntada, in casu, vislumbro, portanto, 

desde já, a presença dos requisitos legais para fins de autorizar a 

antecipação da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil: “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pelo exposto e 

considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, defiro o 

pedido liminar de tutela de urgência postulada na inicial e DETERMINO que 

a Requerida, em face do plano de saúde contratado, providencie 

imediatamente o necessário ao atendimento-assistência do Requerente 

através da imediata internação clínica de urgência, em UTI, (Unidade de 

Terapia Intensiva), consoante prescrição do médico plantonista que 

assiste o Requerente no pronto atendimento do Hospital São Mateus, 

conforme postulado na inicial. Cientifiquem-se a parte Requerida, Id 

30779274 - Pág. 14, “d”, devendo ser cumprido pelo Requerente, 

oportunamente, o Id 30779274 - Pág. 15, “i”, § 1º do artigo 104 do CPC. 

Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas, ainda, outras medidas para a obtenção da 

tutela específica (art. 497, do CPC). Proceda-se, portanto, a 

intimação-cientificação da parte Requerida, pelo representante legal 

conforme postulado na inicial, para que se dê imediato cumprimento à 

liminar ora deferida, sob as penas que constam na presente decisão. 

Servirá a presente decisão de mandado, haja vista a urgência da medida 

deferida em sede de plantão. Cumprida a liminar, promova-se a 

distribuição/remessa dos autos ao r. Juízo competente para a adoção das 

demais medidas previstas no CPC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014451-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR OAB - 531.820.141-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo n. 1014451-09.2020.8.11.0041 Ação: 

Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência Vistos, etc... Cuida-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – 

SISMA, representado pelo seu presidente, em face do Estado de Mato 

Grosso, Id 30784407, sob o argumento, em resumo, de que a presente 

ação tem por finalidade específica, proteger os servidores que estão no 

grupo de risco elencado no art. 6º do Decreto 416, de 20 de março de 

2020, para que seja estendido a esses servidores da saúde, o direito de 

apresentar a autodeclaração como meio hábil para comprovar a condição 

de risco, que dispõe sobre as medidas de prevenção para o enfretamento 

ao contágio pelo coronavírus, (2019-nCoV). Assim é postulado, inclusive 

porque segundo o Requerente estaria havendo ofensa ao princípio da 

isonomia, uma vez que “os Servidores da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG) estão autorizados a apresentar a 

autodeclaração como forma de comprovação de sua condição, neste 

momento, resguardando os servidores do “grupo de risco”, e os 

servidores da saúde além da autodeclaração ficarão obrigados em 

apresentar os documentos que comprovam tal condição.” Desta forma o 

Requerente pede liminarmente, o “deferimento da tutela de urgência, 

obrigando o Estado-Requerido a aceitar a autodeclaração como 

documento apto a comprovar a condição de risco, nos termos 

apresentados na instrução normativa n 06/2020/SEPLAG, que dispõe 

sobre as medidas de prevenção para o enfretamento ao contágio pelo 

coronavírus, (2019-nCoV) expedido no âmbito da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão e por consequência suspenda os efeitos do 

Memorando Circular nº 001/GDSAGTES/SES -MT e a Portaria nº 

105/2020/GBSES art. 2º, alínea B, no que se refere a exigência de 

apresentação de documentos comprovatório para comprovar o grupo de 

risco.” É a síntese. Decido. Conforme relatado, e, limitado, em sede de 

plantão, à análise do pedido de liminar, cumpre observar que de acordo 

com o artigo 300 do CPC: ”A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no caso em 

exame, ao menos nesta face de cognição sumária, não verifico elementos 

que evidenciem de plano os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista 

que conforme informado pelo próprio Requerente no Id 30784407 - Pág. 5, 

o Secretário de Saúde, no último dia 27 de março de 2020, editou a 

portaria nº 105/2020/GBSES “referente aos servidores que estão 

elencados no grupo de risco”, estabelecendo o seguinte: “Art. 2º. Os 

servidores que se enquadram no grupo de risco, conforme dispõe o art. 

6º do Decreto nº 416/2020, deverão: I - preencher o formulário disponível 

no Link: https://forms.gle/ feYQYjBPcuu3Ntsw8 da Gerência de Saúde e 

Segurança/CADSS/SGP/ GBSAGTES e anexar:” “a) A Autodeclaração, 

conforme modelo constante no Anexo I desta Portaria; b) Documentação 

comprobatória da hipótese de enquadramento no grupo de risco, tais 

como: documento de identificação do servidor de 60 anos ou mais de 

idade; laudo/declaração ou exames médicos que indiquem a condição de 

saúde, receituário de medicamento de uso contínuo, entre outros que 

poderão ser requeridos pelo Médico do Trabalho da Gerência de Saúde e 

Segurança; Caderneta da Gestante, Certidão de Nascimento do menor de 

até 06 meses de idade ou atestado médico indicando a amamentação do 

menor de 06 até 24 meses, no caso de Lactantes. Parágrafo único. O 

formulário e a documentação, ora anexada, descrita no caput, será 

recebida e avaliada pelo Médico do Trabalho para os devidos 

encaminhamentos e posterior ciência do servidor e chefia imediata.” Desta 

forma, a princípio, viabilizado, pelo ente público, meios para 

justificar/demonstrar que se encontra no grupo de risco, sem notícias, 

aliás, de que tenha havido requerimento por parte dos referidos 

servidores da saúde, e, indeferimento pelo Estado. Ademais, ainda que se 

possa ter como mais rigorosa/diferenciada o exigido pelo Estado, 

conforme sustentado pelo Requerente, todavia, por envolver serviço 

relacionado à saúde (essencial), não se pode desconsiderar, portanto, a 

título de ilustração, de acordo com a recente Lei 13.979/2020, que “dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019” estabelece no seu art. 8º, o seguinte: “As medidas 

previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício 

e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.” Além do 

que, não vislumbro a efetiva demonstração de urgência premente, sem a 

oportunização de manifestação da parte Requerida, inclusive porque o 

pedido inicial de liminar fora formulado genericamente em favor dos 

“servidores da saúde”, sem a indicação de escala de trabalho, muito 

menos para este final de semana, e, nem mesmo resulta evidenciado que 

não poderá haver, a posteriori, comprovação relacionada ao denominado 

“grupo de risco”. Assim sendo, vejamos, ainda, o que se extrai da 

jurisprudência: “TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. Considerando que 

se está em sede de tutela de urgência a exigir o fumus boni iuri e o 

periculum in mora – inexistentes no caso –, a manutenção da decisão que 

indeferiu a medida de urgência é medida que se impõe...” (Agravo de 

Instrumento, Nº 70082625161, Quarta Câmara Cível, Julgado em: 

29-01-2020) Consigno, entretanto, em relação à pretensão de liminar, se 

demonstrada a alteração da situação constatada nesta oportunidade: (...) 

Sempre será tempo, enquanto útil for, de se antecipar os efeitos da 

decisão de mérito ou de acautelar o direito material postulado.” (in Curso 

Didático de Direito Processual Civil, conforme o Novo CPC, Tutela 

Provisória – arts. 294 a 311 – pág. 471, Elpídio Donizetti, ed. Atlas, 19 

edição, 2016) Pelo exposto indefiro o pedido de liminar, tutela urgência, 

formulado na inicial. Às providências, mormente quanto à distribuição dos 

autos ao Juízo competente, durante o expediente normal, para a adoção 

das demais medidas pertinentes. Intimem-se e cumpra-se, com urgência, 

oportunamente.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014481-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo n. 1014481-44.2020.8.11.0041 Ação: 

Dano Material e Moral Vistos, etc... ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS, em 

causa própria, ajuizou a presente Ação de Dano Moral e Material em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e CS BRASIL TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, Id 30787404, objetivando, 

em resumo, reparação por danos morais e matérias, por causa de ato 

ilícito que imputa às Requerida, uma vez que, segundo a Requerente, no 

dia 20.08.2019, fora surpreendida por uma Viatura da Polícia militar que 

transitava na contramão, em alta velocidade, e que “sem nenhum sinal 

sonoro, nem giroflex ligados” colidiu com veículo no qual ela se encontrava 

juntamente com a filha menor de idade. Assim, requer o deferimento de 

“liminar inaudita altera pars, determinando que as Requeridas efetuem 

IMEDIATAMENTE o pagamento no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), 

conforme orçamento juntado nos autos para a Requerente e a filha poder 

fazer tratamento psicológico, sob pena de astreintes, na Conta 07803 -6 

Agência 9351, Banco Itaú, CPF: 008.201.741 -73, Titularidade: Adriana 

Cristina dos Santos.” Juntou documentos, Id 30787405 ao Id 30787594. 

Ocorre que, considerando o noticiado e postulado na inicial, não se trata 

de questão de urgência passível de análise em sede de plantão; final de 

semana, que não possa, portanto, aguardar o expediente normal. Isso 

porque, nos termos do art. 242, da CNGC, o Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão 

relacionadas às seguintes questões: “I – pedidos de habeas-corpus e 

mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – 

medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de prisão em 

flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada 

urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de 

natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal 

de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou 

criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as 

Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas as hipótese acima enumeradas.” Pelo exposto, não vislumbrando 

nenhuma das referidas hipóteses caracterizadoras da urgência, em sede 

de plantão, às providências, oportunamente, quanto à regular 

distribuição/remessa ao Juízo competente, durante o expediente normal, 

ao fins de direito. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014535-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALOISIO LINTZMAIER (AUTOR)

RENATA SAPORSKI LINTZMAIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo n. 1014535-10.2020.8.11.0041 Ação: 

Cominatória de Obrigação de Fazer, Não Fazer e Tolerar Vistos, etc... 

JOSÉ ALOISIO LINTZMAIER e RENATA SAPORSKI LINTZMAIER, ajuizaram 

a presente AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO 

FAZER/TOLERAR em desfavor da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II, 

Id 30793170, objetivando, em resumo, afastar restrição estabelecida pela 

parte Requerida, por causa do coronavírus (COVID-19), relacionada ao 

impedimento de acesso ao condomínio de “prestadores de serviços e da 

construtora e seus funcionários para finalizar a obra”,realizada pelos 

Requerentes em dois lotes situados no referido condomínio, sobre os 

quais estão edificando a residência deles. Ressaltam, objetivando a 

análise e concessão da liminar, para determinação imediata de 

continuidade da obra/serviços, que o risco da demora seria “evidente 

diante do fato de que a obra está praticamente finalizada, e precisa ser 

entregue em no máximo 15 dias para finalização dos tramites 

administrativos e registrais, para liberação do financiamento, aliado ao fato 

de que a construtora empreiteira não pode aguardar por mais 10 dias com 

seus funcionários paralisados, fato que pode acarretar demissão em 

massa, com consequente retardamento da retomada da obra 

posteriormente.” Juntou documentos, Id 30793172- Pág. 1 ao Id 

30793181-Pág. 2. Ocorre que, não obstante o pedido de liminar, 

considerando o noticiado e postulado na inicial, constato que não se trata 

de questão de urgência passível de análise em sede de plantão de final de 

semana, que não possa, portanto, aguardar o expediente normal, que se 

inicia na próxima segunda-feira (amanhã). Isso porque, nos termos do art. 

242, da CNGC, o Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente 

ao recebimento, conhecimento ou decisão relacionadas às seguintes 

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

que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional 

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

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

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

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

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

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

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

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

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

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

acima enumeradas.” Pelo exposto, não vislumbrando nenhuma das 

referidas hipóteses caracterizadoras da urgência, em sede de plantão, às 

providências, oportunamente, quanto à regular distribuição/remessa ao 

Juízo competente, durante o expediente normal, aos fins de direito. 

Intimem-se e cumpra-se.

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 128/2020-GRHFC

(1a. Alteração)

 

O JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso,

CONSIDERANDO o pedido de alternância entre os Gestores Judiciários da 

Secretaria da Vara Unificada de Fazenda Pública, conforme consta no 

expediente CIA n. 0711260-52.2020.8.11.0001;

 RESOLVE:

ART. 1.º Alterar o Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 

Polo Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Cuiabá, no mês 

de ABRIL de 2020, estabelecido pela Portaria nº. 117/2020-GRHFC de 

17/03/2020, no período das 19:01h do dia 03/04/2020 até as 23:59h do dia 

08/04/2020, da área cível, da seguinte forma:

 

ÁREA CÍVEL

 

Das 19:01h do dia 03/04/2020 até as 11:59h do dia 06/04/2020

Juiz(a): Dr. JOÃO THIAGO FRANÇA GUERRA

Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública

Gestor:

 CIRLEI INÊS CRESTANI

Telefone(s): 3648-6508 / 99948-8823

Oficiais de Justiça:

 RONALDO ALVES CORREA

Telefone(s): 99661-5015
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JAMIL ALOIDE DE SOUZA

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor:

 AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

Telefone(s): 99997-5916

 

Das 19:01h do dia 06/04/2020 até as 23:59h do dia 08/04/2020

Juiz(a): JOÃO THIAGO FRANÇA GUERRA

Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública

Gestor:

 EDMAR DELGADO MAGALHÃES

Telefone(s): 3648-6508 / 99948-8823

Oficiais de Justiça:

 RONALDO ALVES CORREA

Telefone(s): 99661-5015

JAMIL ALOIDE DE SOUZA

Telefone(s): 99251-5661

Cartório Distribuidor:

 AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS

Telefone(s): 99997-5916

 

ART. 2º. O Sistema de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº. 17/2019-CM.

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em 

que estiverem escalados para o plantão, ficarão nos respectivos 

Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado, irá 

cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na sala de 

Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá.

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de 

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico.

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a 

Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias 

localizadas fora do prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 

convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os 

flagrantes dos réus presos e que participarão das audiências de custódia, 

fazendo o "cadastro rápido", bem como expedir os documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM), ficando autorizados a convocar todos os 

servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da 

própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 

por dia de plantão, em dia não útil, sendo um deles para o período matutino, 

das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos 

flagrantes.

 ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a 

convocar até 1 (um) servidor da própria secretaria plantonista para 

auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de plantão, em dia não útil.

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas 

Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de 

Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme artigo 11 do 

Provimento n. 17/2019-CM, sendo que cada Comarca contará com sua 

equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).

 ART. 10. A alteração da escala de Magistrados e Servidores, inclusive 

por permuta, deverá ser solicitada ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá, 

com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo casos 

excepcionais, a critério do próprio Juiz-Diretor.

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e 

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala e assim sucessivamente, cientificando à Corregedoria-Geral da 

Justiça e ao Juiz-Diretor da Comarca de Cuiabá.

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de 

assunção de plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira 

oportunidade quando da vez deste, e na impossibilidade, pela unidade 

judiciária em que o substituído se encontrava afeto.

ART. 12. A presente Portaria deverá ser divulgada no sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça.

Publique-se, remetendo-se cópia, via e-mail, à Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Ordem dos Advogados do 

Brasil, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de 

Comunicação.

Registre-se e cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017800-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017800-54.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIDIANE FERREIRA DA CUNHA REQUERIDO: BRUNO 

FERREIRA Vistos etc. Remetam-se os autos à nobre Defensoria Pública, 

para que, se manifeste, na condição de curadora nomeada, conforme 

decisão do id.20481138. Designo entrevista do curatelando para o dia 17 

de agosto de 2020, às 14:00 horas. Intimem-se por meio do ilustre 

advogado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041806-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGILZA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041806-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAGILZA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: ARIANE 

ARAUJO DOS SANTOS Vistos etc. Remetam-se os autos à nobre 

Defensoria Pública que, representa os interesses da parte contrária, para 

que, se manifeste, na condição de curadora nomeada, conforme decisão 

do id.24216499. Designo entrevista da curatelanda para o dia 03 de 

agosto de 2020, às 16:00 horas. Sirva a cópia da presente como 

mandado.[1] Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

ADAGILZA ARAUJO DA SILVA e ARIANE ARAUJO DOS SANTOS: Rua 

Magno Rodrigues, Qd.29, casa 03, Nova Esperança I, Cuiabá/MT (Ao lado 

do Mercado Bom Jesus e atrás de um Pet Shop). ZONA 07.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009076-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 
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(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA PAULINA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009076-61.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ROSANIY DA SILVA REU: CARMELITA PAULINA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Rosany da Silva, 

em face de Carmelita Paulina da Silva, devidamente qualificadas. Consta 

dos autos que, a curatelanda, tia da autora, apresenta Síndrome de Down, 

desde o nascimento (CID 10 F71.0/Q90.0), o que a impossibilita do 

exercício dos atos de sua vida civil, conforme perícia médica, cujo laudo 

consta do id. 18431163. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

18476112, que concedeu a gratuidade processual postulada, nomeou a 

autora, curadora provisória e determinou sua citação. Na mesma 

oportunidade, determinou-se a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. A curatelada foi citada (id. 21056348), e, em razão do 

decurso do prazo para contestação, sua defesa foi realizada por curador 

especial nomeado (id. 25309638). O relatório de estudo social, consta do 

id. 20048869. O INSS informou que a curatelanda recebe amparo social 

(id. 27932041). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou pela procedência da ação, nos termos constantes do id. 

29429029. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que a curatelanda reside com a sobrinha na casa do tio 

materno. É portadora de Síndrome de Down, além de retardo mental, que a 

incapacita ao exercício dos atos da vida civil. A condição pessoal da 

curatelanda é embasada por perícia médica, por meio da qual se constata 

que a deficiência mental apresentada, acarreta efetiva redução de 

percepção e entendimento, impedindo-a ao exercício de qualquer atividade 

laborativa, de forma permanente, bem como, ao exercício dos atos da vida 

civil. Por meio do estudo social realizado, observou-se que a curatelanda 

estava bem cuidada e higienizada e que, nitidamente, não reúne condição 

mental de cuidar de si e de gerir sua vida civil, sendo totalmente 

dependente de terceiros. Em sua entrevista, apresentou discurso 

desconexo, mas conseguiu expressar que é a sobrinha quem lhe presta 

os cuidados. Como se observa, a curatela é medida necessária neste 

momento da vida da curatelanda, encontrando-se a autora, sua sobrinha, 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

Carmelita Paulina da Silva, nomeando como sua curadora Rosany da Silva, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037520-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA KLEIN MORAES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CIRILO REGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037520-07.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LARISSA KLEIN MORAES REGO REQUERIDO: SEBASTIAO 

CIRILO REGO Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Larissa Klein Moraes Rêgo, em face de Sebastião Cirilo Rêgo, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, o curatelando, nascido em 09 de 

fevereiro de 1943, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral e, 

embora submetido a dois procedimentos cirúrgicos, ficou com sequelas 

neurológicas (CID 10 R47/169/G81/R32), que, no momento, o impossibilitam 

do exercício dos atos da vida civil, conforme laudo médico, acostado aos 

ids. 22940493 e 22940486. Infere-se que, o curatelando é casado com 

Ivete Margarida Klein, e possui dois filhos, maiores e capazes, sendo seus 

cuidados exercidos pela filha, Larissa, ora autora. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 23036987, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou a autora, curadora provisória, e determinou 

a citação do curatelando. Na mesma oportunidade, determinou-se a 

expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual auxílio 

previdenciário e a realização de estudo social. A citação do curatelado 

não foi possível, pois constatado que não possui discernimento para o ato, 

conforme certificado no id. 25735028 e, em razão do decurso do prazo 

para contestação, sua defesa foi realizado por curador especial nomeado 

(id. 29411767) O relatório de estudo interprofissional, consta do id. 

25772985. O INSS informou que o curatelando recebe benefício 

previdenciário (id. 26025077). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou pela procedência da ação, nos termos constantes 

do id. 30436274. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que o curatelando é pai da autora, conta hoje com setenta e 

sete anos e, em decorrência de um acidente vascular cerebral, com 

complicações durante o procedimento cirúrgico, apresenta sequelas que o 

incapacitam ao exercício dos atos da vida civil. A condição pessoal do 

curatelando é embasada por atestado médico e, por estudo 

interprofissional realizado, por meio do qual se observou que as sequelas, 

decorrentes do acidente, prejudicaram sua capacidade motora e 

neurológica, inclusive, fazendo uso de fraldas descartáveis. Na rotina 

diária, precisa de auxílio para locomoção, higienização, alimentação e 

administração da medicação. Como se observa, a curatela é medida 

necessária, neste momento da vida do curatelando, encontrando-se a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 
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nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Sebastião Cirilo Rêgo, nomeando como sua curadora Larissa 

Klein Moraes Rêgo, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para 

que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1042833-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI (REQUERENTE)

LUCIANE TIEMI KUROYANAGI (REQUERENTE)

SERGIO MITSUYOSHI KUROYANAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO MITUO KUROYANAGI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042833-46.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI, LUCIANE TIEMI 

KUROYANAGI, SERGIO MITSUYOSHI KUROYANAGI REQUERIDO: LAURO 

MITUO KUROYANAGI Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Vera Lucia Noriko Kuroyanagi, Luciane Tiemi Kuroyanagi e Sergio 

Mitsuyoshi Kuroyanagi, em face de Lauro Mituo Kuroyanagi, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, o curatelando, nascido em 1º de 

dezembro de 1942, conta com setenta e sete anos de idade, sendo 

portador de Doença de Alzheimer e Demência (CID 10 F03), o que o torna 

dependente dos cuidados de terceiros e o impede do exercício dos atos 

da vida civil, conforme laudo, acostado ao id. 24368408. Infere-se que, o 

curatelando é casado com Vera Lúcia, desde 27 de dezembro de 1974, 

com quem teve dois filhos e, todos concordam com o presente pedido. A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 24381467, que nomeou Vera 

Lúcia curadora, determinou sua citação, a expedição de ofício ao INSS e a 

realização de estudo social. As custas foram recolhidas (id. 24468792). O 

INSS informou que o curatelando recebe aposentadoria por tempo de 

contribuição (id. 25745029). Relatório de estudo psicológico, consta do id. 

26872186. O curatelando foi citado (id. 27623227) e, em face do decurso 

do prazo para impugnação sem apresentação de defesa (id. 28080622), 

foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral (id. 29308400). Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a 

decisão que nomeou a autora como curadora do curatelando, 

promovendo-se a transcrição da sentença, no registro das pessoas 

naturais (id. 29892752). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, o laudo médico juntado aos autos comprova que o curatelando 

apresenta Doença de Alzheimer e Demência, o que comprometeu 

significativamente seu comportamento social, demandando sua supervisão 

contínua e o impossibilita da prática dos atos da vida civil. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo psicológico, por 

meio do qual se constatou que o curatelando necessita de cuidados de 

terceiros e vigilância constante, não tendo sido capaz de responder às 

perguntantes que lhe foram dirigidas, buscando sempre o auxílio do filho. 

Observou-se que, a família do curatelando possui alto padrão de vida e 

seus rendimentos garantem-lhe o tratamento médico adequado, além de 

atividades extras, voltadas ao seu bem estar, como a hidroginástica e os 

exercícios mentais “Supera”. O laudo foi concluído da seguinte forma: 

“Diante do estudo realizado foi constatado que o requerido é portador da 

doença de Alzheimer assim como de Diabetes. Quem mantém os cuidados 

para com o requerido são todos os requerentes que fazem parte deste 

processo. O requerido não tem condições de gerir sua própria vida e a 

família tem dado todo o suporte necessário para o tratamento do 

requerido. Não foi encontrado nada que desabone a conduta dos 

requerentes em obter a Interdição do requerido neste momento”. Nesse 

cenário, a curatela se apresenta como medida necessária para a vida do 

curatelando, encontrando-se a autora apta ao exercício do encargo. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Lauro Mituo Kuroyanagi, 

confirmando, assim, a tutela provisória proferida, nomeando, como sua 

curadora Vera Lucia Noriko Kuroyanagi, para que pratique, em seu nome, 

os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei 

nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas recolhidas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1055856-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIVANIA TAQUES RUFATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1055856-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MIRIVANIA TAQUES RUFATO 

EXECUTADO: FABIANO COSTA MAURIZ REPRESENTANTE: EDER PEREIRA 

DE ASSIS Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

Christian Taques Mauriz, representado por Mirivania Taques Rufato em 

face de Fabiano Costa Mauriz. Compulsando os autos, verifico que a inicial 

não está acompanhada da certidão de nascimento do infante, documentos 

pessoais da representante legal, comprovante de endereço, cópia da 

sentença originária que fixou ou homologou os alimentos e procuração 

atualizada. O processo tramita em ação autônoma, motivo pelo qual 

necessita dos documentos indispensáveis para a sua propositura, o que 

não foi promovido pela parte autora, pois sem os documentos acima 

mencionados, a inicial não preenche o requisito legal abordado pelo art. 

320, do CPC, e ainda, acaba dificultando a análise do processo, haja vista 

que o processo físico encontra-se arquivado definitivamente se tornando 

inviável a este juízo fazer busca de informações. Ressalto que no 

despacho de id. 28042245, fora determinado a emenda da inicial, de 

acordo com as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 
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Civil, contudo, a petição de id. 29187425 não atingiu o objetivo conforme 

determinado. Sendo assim, visando inclusive a presteza do cumprimento 

de sentença, determino novamente, a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em havendo petição sanando as irregularidades, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042021-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON PINTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042021-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: MARA MARCIA SANTANA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ADENILSON PINTO DOS SANTOS Vistos. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença proposto por Guilherme Oliveira dos Santos 

e Anthony Oliveira da Silva, representados por Mara Marcia Santana de 

Oliveira em face de Adenilson Pinto dos Santos. Compulsando os autos, 

verifico que a inicial não está acompanhada das certidões de nascimento 

dos infantes, ou identidade, documento indispensável para propositura da 

ação. Além disso, também não consta nos autos o comprovante de 

endereço da autora. Isso se faz necessário até para comprovar se os 

requerentes são representados, assistidos ou devem agir por conta 

própria, em razão de eventual maioridade. Sendo assim, emende a inicial, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos, cópia do comprovante de endereço e 

certidões de nascimento dos infantes, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044230-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSÉ DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1044230-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: EDIVANIA SOUZA GOMES 

EXECUTADO: NELSON JOSÉ DE MORAES Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cuida-se de Cumprimento de Sentença, proposto por 

Antonny Gabryel de Souza Gomes Moraes representado por sua genitora 

Edivania Souza Gomes em face de Nelson José de Moraes. Desta forma, 

recebo a inicial nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. 

Proceda-se a citação do executado pessoalmente, para no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito 

constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês de 

setembro/2019 (id. 24585068), mais as parcelas que vencerem no curso 

deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) 

justificar a impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do 

valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Sirva cópia 

da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1011294-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RESENDE DE SOUZA OAB - 764.797.491-20 

(REPRESENTANTE)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011294-28.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: A. S. S. D. S. REPRESENTANTE: 

MARIA APARECIDA RESENDE DE SOUZA EXECUTADO: FRANCISCO 

GONCALVES DA SILVA JUNIOR Vistos. Defiro o requerimento de 

gratuidade processual, nos termos do art. 98 e art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por 

Amanda Sofia Resende de Souza, representada por Maria Aparecida 

Resende de Souza em face de Francisco Gonçalves da Silva Junior. Em 

que pese a inicial estar fundamentada no art. 733 do CPC, esse artigo é do 

Código já revogado. A norma legal, atual (art. 528, § 7º do CPC), e também 

o entendimento jurisprudencial, inclusive já sumulado (Súmula 309 do STJ), 

é de que a execução pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil, 

somente é possível em relação aos três últimos meses em atraso, na data 

da propositura da ação, seguidos das que se vencerem no curso do 

processo. Embora seja entendimento de que a parte tem a opção de 

escolher o rito da execução, importa dizer que pela natureza publicista do 

processo - e nisso transcende os interesses das partes -, ante a política 

de redução de estoque processual, bem como atento ao princípio da 

racionalização do trabalho, não é sensato iniciar um procedimento que, 

fatalmente não atingirá a pretensão da parte credora, qual seja, neste 

caso, a prisão do devedor pelo total do débito exequendo, pois extrapola o 

limite legal. Assim, considerando que a absoluta maior parte do débito, não 

permite a prisão, recebo o pedido de execução de alimentos pelo rito a que 

se refere o art. 523 do Código de Processo Civil, ou seja, a penhora de 

bens. Outrossim, considerando que é vedado, pelo art. 780, do Código de 

Processo Civil, cumular no mesmo processo, execuções com ritos 

diferentes, a parte credora poderá, querendo, apresentar nova execução, 

em rito próprio, e pelo PJE, para o rito do art. 528 do CPC. Cite-se para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito (id. 30214424), acrescido de 

custas, se houver. Não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como será 

expedido imediatamente o mandado de penhora e avaliação de bens, 

seguindo-se os atos de expropriação, além do protesto da dívida. Não 

ocorrendo o pagamento imediato, arbitro honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a multa e a 

verba honorária incidirão sobre o restante. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040097-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE TORQUATO NETO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040097-55.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ELAINE TORQUATO NETO 

SILVA EXECUTADO: WAGNER APARECIDO DA SILVA Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Elaine Torquato Neto Silva em 

face de Wagner Aparecido da Silva. Desta forma, recebo a inicial nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo, que está atualizada até o mês de setembro/2019 (id. 23835340), 

mais as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 

309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. 

Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sem prejuízo, intime-se a nobre 
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defensora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retifique o polo ativo da 

presente demanda, incluindo o infante no polo, e não somente a genitora 

conforme se verifica nos presentes autos. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040801-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE AMORIM QUERUBINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEIMY SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1040801-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CINTHIA DE AMORIM 

QUERUBINO EXECUTADO: JEIMY SILVA DE JESUS Vistos. Acolho os 

autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Stthephannie Nickolly Querubino 

de Jesus, representada por Cinthia de Amorim Querubino em face de 

Jaimy Silva de Jesus. Desta forma, recebo a inicial nos termos do art. 528 

do Código de Processo Civil. Proceda-se a citação do executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que 

está atualizada até o mês de setembro/2019 (id. 24018880), mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1045115-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATARINO JOSE DE ARRUDA OAB - 828.607.501-34 (REPRESENTANTE)

MARIA DA PAIXAO DA COSTA ARRUDA OAB - 353.695.401-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1045115-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: A. A. L. REPRESENTANTE: 

MARIA DA PAIXAO DA COSTA ARRUDA, CATARINO JOSE DE ARRUDA 

REQUERIDO: ALICE MARIA DE ARRUDA Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

inventário ajuizada por Allinne Arruda Lagares, representada por seus 

tutores, em razão do falecimento de sua genitora Alice Maria de Arruda, 

revelando ser a única herdeira da inventariada dos direitos de imóvel 

residencial. 2. Dispõe o art. 664 do Código de Processo Civil que: “Art. 

664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de 

valor aos bens do espólio e o plano da partilha.” 3. Logo, considerando 

que o valor dos bens não supera 1000 (mil) salários mínimos, esta ação 

deverá ser processada na forma do arrolamento comum ou especial, 

previsto no art. 664 do Código de Processo Civil, sabidamente mais célere. 

4. Quanto ao acervo hereditário, vislumbra-se que não foi comprovado 

que o espólio detém os direitos de propriedade do imóvel, uma vez que o 

processo não foi instruído com a respectiva matrícula imobiliária contendo 

o registro de sua aquisição, apenas contratos de promessa de compra e 

venda. 5. Dispõe o art. 1.227 do Código Civil que a propriedade imobiliária 

somente se adquire com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos 

por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os 

casos expressos neste Código.” 6. Logo, os documentos que instruem a 

inicial apenas comprovam a expectativa de direito à aquisição da 

propriedade do imóvel, porém, não provam que o espólio detêm os direitos 

de propriedade. Por isso, a partilha se dará apenas com relação os 

direitos inerentes ao contrato de compromisso de compra e venda, e não 

em relação ao direito de propriedade sobre o imóvel. Decorrência lógica 

desta situação será a impossibilidade de registro do formal de partilha para 

transferência da propriedade, perante o Cartório de Registro de Imóveis. 7. 

Nos termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando 

que não é possível nomear pessoa civilmente incapaz para a função de 

inventariante, NOMEIO a tutora da requerente, Maria da Paixão da Costa 

Arruda para exercer a função de inventariante, independentemente de 

compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 664). 8. Determino que a petição inicial 

seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada do seguinte 

documento imprescindível para o processamento desta ação: I) certidão 

negativa de testamento (CNJ, Prov. 56/2016); 9. Defiro ao Espólio a 

gratuidade processual, com a ressalva de que se for constatado no curso 

do processo que possui condições de arcar com as despesas 

processuais, o benefício será revogado. 10. Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal e ao Banco do Brasil, para que informem a este Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias, informações sobre a existência de saldo de FGTS, 

PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou em conta 

corrente, em nome da de cujus. 11. Emendada a inicial, com a juntada de 

todos os documentos relacionados nesta decisão, dê-se vista ao 

Ministério Público. 12. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006192-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUDINO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DOS SANTOS GOMES (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006192-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FLAUDINO GOMES DA SILVA 

REU: ANA CAROLINE DOS SANTOS GOMES Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Pressuposto da ação de exoneração de alimentos é a 

existência dessa obrigação, entretanto, analisando o processo, 

verifica-se que o requerente deixou de juntar documento indispensável à 

propositura da presente ação (art. 320 do CPC), qual seja, cópia da 

sentença transitada em julgado que fixou os alimentos definitivos que se 

pretende exonerar. Caso se trate de sentença meramente homologatória, 

deverá juntar também os termos do acordo. Desta forma, intime-se o autor, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029864-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRENE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DE CASTRO SALES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029864-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DALZIRENE SALES DA SILVA 

REQUERIDO: IRENE DE CASTRO SALES Vistos. Considerando que o Juízo 

esta impossibilitado de determinar a realização de perícia, em razão da 

falta de profissional para a sua realização, determino a intimação da parte 
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autora para que traga aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, laudo 

médico atualizado, detalhando a patologia e pontuando sobre a 

capacidade de discernimento da parte requerida, a fim de possibilitar o 

prosseguimento do feito. Com o laudo, ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003936-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003936-17.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO SOUZA FRAGOSO Vistos. 

Considerando que há muito este juízo aguarda o restabelecimento de 

convênio do Estado com algum perito, para a realização das perícias 

médicas nas ações de curatela, mas até o momento não há nem indício 

acerca da contratação desse profissional, visando dar andamento ao 

feito, determino a intimação da parte autora, para que traga aos autos um 

atestado médico atualizado e detalhado, inclusive pontuando a questão da 

capacidade de discernimento da parte requerida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a fim de que possamos dar continuidade ao feito. Cumprida a 

determinação retro, ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029735-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETTY MEIRE MARTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO (REU)

Outros Interessados:

FABIANA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

LETYCIA SABINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

NARZIRA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029735-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): KETTY MEIRE MARTINS DA 

CRUZ REU: PEDRO PAULO DE CAMARGO FILHO Vistos. Considerando o 

petitório de id. 27807366 e certidão de id. 28693149, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, 

conclusos. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013188-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FISCHER CAMARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O-O 

(ADVOGADO(A))

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013188-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELIO FISCHER CAMARA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO 

NASCIMENTO Vistos. Ante o teor do acórdão acostado no id. 29674507 e, 

ainda, a informação acostada aos autos da ação nº 

1011954-90.2018.8.11.0041, acerca do falecimento do requerente Reizer 

Lesser Fischer Câmara do Nascimento, conforme certidão de óbito juntada 

naqueles autos, intime-se o autor, para manifestar no prazo legal, caso 

ainda persista o seu interesse no prosseguimento desta ação, haja vista 

que o mesmo já fora nomeado como curador provisório de Junef Maria, 

naquela mencionada ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0018193-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROSALIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ARLINDO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIS CESAR OAB - MT4030-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0018193-35.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: SELMA ROSALIA DA ROCHA 

EXECUTADO: ALESSANDRO ARLINDO ALVES Vistos. Considerando a 

inércia do executado, retornem os autos à Secretaria para seguimento da 

decisão de id. 25308524, especialmente com relação à liberação dos 

valores bloqueados em favor da parte credora. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009170-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA HELENA DE MOURA TEIXEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

FERNANDA MOURA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Aguarde-se a providência do Estado de Mato Grosso acerca da 

disponibilização de profissional (médico) para a realização da perícia. Em 

caso de necessidade, renove-se o termo de curatela. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014073-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014073-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NILVA GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: MARCELINA GONCALVES FERREIRA Vistos. 

Considerando que o pedido de dilação do prazo decorreu em cartório – id. 

21608920, intime-se a requerente para manifestar o que entender de 
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direito, no prazo legal. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009724-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DE ARRUDA ALVES PEIXOTO (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEIXOTO (REQUERENTES)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009724-07.2020.8.11.0041. REQUERENTES: ANA GABRIELA DE 

ARRUDA ALVES PEIXOTO REQUERENTES: GILMAR PEIXOTO Vistos. 

Defiro o requerimento de gratuidade processual, nos termos dos artigos 

98 e 99 § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos, proposto por Ana 

Gabriela de Arruda Alves Peixoto e Gilmar Peixoto. Pelo que se deduz da 

inicial: a) há um débito de alimentos pendente de pagamento, e a credora 

estaria transigindo, recebendo-o a menor, para a quitação da dívida; e isso 

é possível, considerando a sua maioridade; b) há uma repactuação do 

valor da pensão, doravante. Ninguém pode negar que acordo é ato 

bilateral; homologa-se um ato, praticado por no mínimo duas pessoas. 

Além disso, o estatuto processual civil é expresso no sentido de que para 

postular em juízo é necessário demonstrar a capacidade postulatória, seja 

provado isso pelo próprio requerente, demonstrando que a possui, ou que 

outorgue procuração a advogado habilitado a representá-lo. Sendo assim, 

intimem-se os requerentes, para emendarem a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009749-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE CAMPOS VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009749-20.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS 

REU: PAULO ROBERTO DE CAMPOS VIEIRA Vistos. Verifico que não há 

pedido de gratuidade de Justiça, nem comprovante de pagamento das 

custas. Ademais, o pressuposto da ação de exoneração de alimentos é a 

existência dessa obrigação, entretanto, analisando o processo, 

verifica-se que o requerente deixou de juntar documento indispensável à 

propositura da presente ação (art. 320 do CPC), qual seja, cópia da 

sentença transitada em julgado que fixou os alimentos definitivos que se 

pretende exonerar. Saliento que é dever da própria parte diligenciar e 

acostar a cópia no presente feito. Desta forma, intime-se o autor, para 

emendar a inicial sanando as irregularidades, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010079-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO KRAEMER WENZEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NUNES MARINHO (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010079-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LUIS GUSTAVO KRAEMER WENZEL 

REU: JOSIANE DE OLIVEIRA NUNES MARINHO Vistos. Inicialmente, verifico 

que não há pedido de gratuidade de justiça, nem comprovante de 

pagamento das custas. Aliás, contrariando determinação do estatuto 

processual civil, não consta da inicial sequer a profissão do requerente; 

não saber a do requerido, pode até ocorrer, mas não saber a própria, isso 

não é assimilável. Outrossim, é imprescindível que haja o pedido específico 

na inicial, ou seja, para qual valor o requerente pretende que seja 

estabelecida a nova pensão. Nesse aspecto, a inicial é omissa. Informo 

ainda, que polo passivo da presente ação deve ser configurado pelo 

infante, tendo em vista que os alimentos que se pretende revisionar são 

em seu favor, unicamente. A inicial insere no polo passivo pessoa que não 

é a titular dos alimentos objeto desta ação. Nesse passo, considerando 

que um dos requisitos da petição inicial, é a indicação dos pedidos com as 

suas especificações, e que a inicial deve ser instruída com os 

documentos necessários (art. 319, IV, do CPC), intime-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a iniciar, sanando as 

irregularidades do processo, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1010206-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO PEREIRA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010206-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA PEREIRA DE 

ARRUDA INVENTARIADO: ANGELO PEREIRA DE ALMEIDA Vistos. Verifico 

que a requerente informou na inicial ser a única herdeira do falecido Sr. 

Angelo; contudo, nos documentos acostados nos autos, não encontrei 

nada que comprove tal alegação. Mais a mais, no registro do óbito é de 

praxe constar as seguintes informações: nome completo, nº de matrícula 

(sequência utilizada pelos cartórios como uma espécie de índice), sexo, 

cor, estado civil, idade, naturalidade, documento de identificação, eleitor, 

filiação e residência, data e hora do falecimento, local de falecimento, 

causa da morte, existência de testamento, se o falecido deixou bens ou 

não, se deixou filhos, nome do declarante, nome e número de documento 

do médico que atestou o óbito, observações/averbações, data de 

expedição e informações do cartório de registro civil. No entanto, verifico 

que o campo averbações/anotações do atestado de óbito acostado no id. 

29954834, não foi preenchido. Sendo assim, oficie-se o Cartório de 3º 

Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT, para que 

esclareça se possui tais informações em seus arquivos. Sem prejuízo, 

determino a citação por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para os 

possíveis herdeiros/interessados do falecido Angelo Pereira de Almeida 

manifestarem interesse no processo. Além disso, oficie-se à Caixa 

Econômica Federal, solicitando informações sobre a existência de 

PIS/PASEP e FGTS, em nome do de cujus. Cumpra-se. Às providências. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060170-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON LAURENCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAURENCIO DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1060170-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADAILTON LAURENCIO DE 

OLIVEIRA DE CUJUS: JOSE LAURENCIO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

Ação de Inventário proposta por Adailton Laurêncio de Oliveira em razão 
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do falecimento de seu genitor José Laurêncio de Oliveira. Verifico que a 

exordial não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 48 

do Código de Processo Civil, bem como, não conta com nenhuma das 

exceções do parágrafo único do mesmo códex. Sendo assim, intime-se o 

requerente, para que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, a razão do 

ajuizamento do presente feito, nesta Comarca. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000570-62.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES EXECUTADO: FERNANDO CARLOS DE VASCONCELOS 

Vistos. Diante da manifestação de id. 29542577, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028214-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DARIVA PICCOLI (REQUERENTE)

MARCIO PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1028214-14.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCIO PICCOLI Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO, 

608, Apto 1704 - torre 1, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-040 Nome: MONICA DARIVA PICCOLI Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 608, Apto 1704 - torre 1, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-040 REQUERIDO: FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar nos autos juntando certidão de casamento, para fins de 

expedição da averbação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 27 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010422-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (AUTOR(A))

FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT8303-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0010422-45.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA Endereço: 

desconhecido Nome: FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO Endereço: 

BUENOS AIRES, 410, APTO 704 ED AMERIC, JD DAS AMERICAS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-634 Nome: PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: MARIANGELA LOPES 

PRATES DA FONSECA Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 123, APTO 

1201, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026791-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

PABBULO VITOR DE ARAUJO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO OAB - MT24438-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1026791-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: VITORIA MARQUES DE ARAUJO Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-030 Nome: PABBULO VITOR DE ARAUJO CAMPOS Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78118-030 REQUERIDO: Nome: ACELINO CAMPOS FILHO 

Endereço: RUA SÃO LUIZ, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-814 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026377-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1026377-55.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: GUSTAVO 

FERREIRA DA SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: JUDITE FERREIRA DA 

SILVA FINALIDADE:INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

Gustavo Ferreira da Silva, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A):Judite Ferreira da Silva, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL SENTENÇA: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1026377-55.2018.8.11.0041. Ação: Interdição (com 

pedido de curatela provisória). Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição (com pedido de curatela provisória) movida por Gustavo 

Ferreira da Silva em face de Judite Ferreira da Silva, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filho da Interditanda, a 

qual é portadora de quadro clínico compatível com Alzheimer em fase 

avançada. Esclarece que a Requerida é incapaz de fazer tarefas 

corriqueiras, tais como a própria higiene ou de relacionar-se com 

terceiros. Pede, ao final, a procedência do pedido. Instruiu o pedido com 

os documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foi 

nomeado o Requerente curador provisório da Requerida e determinada 

outras providências, Id n. 15116253. Tentada a citação da Requerida, esta 

se deu negativa, em virtude que a mesma não possui condições de 

responder pelos seus atos, por motivo de doença, conforme certificado no 

Id n. 15197007. A Curadora nomeada à Requerida contestou por negativa 

geral, Id n. 15631678, e pleiteou a realização de perícia médica, estudo 

psicossocial e designação de audiência. Relatório de estudo psicológico 

acostado sob o Id n. 15946872. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 16642790. Relatei. Fundamento e Decido. 

Antes de tudo, diante dos requerimentos da d. curadora especial nomeada 

à Requerida, necessário ressaltar, primeiramente, em relação a perícia 

médica, que através do ofício de n. 078/2018, datado de 29/05/2018, 

subscrito pelo Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, gerente da psiquiatria 

forense – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, foi informada sobre a 

suspensão de realização e o agendamento das perícias cíveis de 

interdição por tempo indeterminado, logo, sendo a parte assistida pela 

Defensoria Pública, pressupõe que não possui meios para o pagamento da 

perícia por meio particular. Além do mais, os documentos carreados aos 

autos, declaração médica acostada sob o Id n. 14770103, subscrita por 

médico neurologista, aponta que a Requerida possui doença de Alzheimer 

em fase avançada (CID G30.0), o que, por si só, conclui-se pela 

incapacidade da mesma em responder por seus atos, aliado, ainda, à sua 

idade, uma vez que conta atualmente com 75 anos, Id n. 14770096, pág. 2. 

Em relação a designação de audiência, entendo, nesta oportunidade, 

desnecessária, uma vez que foi realizado estudo psicológico pela equipe 

da Divisão Psicossocial deste Fórum, Id n. 15946872, restando as provas 

carreadas, como bem salientou a d. representante do Ministério Público em 

seu parecer, Id n. 16642790, suficientes para análise do mérito. Feitas 

essas considerações, passo a análise do mérito. Ressalto que é aplicável, 

inclusive aos processos em curso, em face do direito intertemporal e, 

neste caso, por assegurar os interesses das pessoas com deficiência, o 

vigente Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência”, também em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim 

sendo, necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade do Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é filho da Interditanda, Id n. 14770092, pág. 3. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a declaração médica, Id n. 14770103, 

subscrita por médico neurologista, na qual é conclusiva no sentido de que 

a Requerida: “Não está mais em condições de responder pelos seus atos 

devido ao seu quadro clínico compatível com Alzheimer, em fase 

avançada (CID G30.0)”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da 

pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo 

pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 

23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, o qual deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Judite 

Ferreira da Silva até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu filho Gustavo Ferreira da Silva, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 14 de 696



definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 12/03/2019 12:04:19 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDARQCBCCJW ID do documento: 16674196 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1021406-27.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

ALVES SALES, MARIA ESTER FERREIRA DIAS SALES Parte Requerida: 

REQUERIDO: ALISSON FERREIRA DIAS SALES FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Antonio Alves Sales RG Nº 

10.256.291-X SSP/SP, CPF Nº 031.711.058-61 e Maria Ester Ferreira Dias 

Sales RG Nº 476.484 SSP/MT, CPF Nº 320.426.041-00, a CURATELA 

DEFINITIVA do interditado ALISSON FERREIRA DIAS SALES, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1021406-27.2018.8.11.0041. Ação: Interdição e Curatela c/c 

antecipação dos efeitos da tutela. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição e Curatela c/c antecipação dos efeitos da tutela movida por 

Antonio Alves Sales e Maria Ester Ferreira Dias Sales, em face de Alisson 

Ferreira Dias Sales, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que o Requerido é portador de Síndrome de Down, tem 

problemas na coluna e devido a sua situação, não possui condição de 

discernir o certo do errado, faltando-lhe a razoabilidade do entendimento 

necessário para o convívio na sociedade. Informam que o Requerido 

atingiu a maioridade e, diante disso, necessitam da curatela para 

administrarem sua vida civil. Pedem, ao final, a procedência do pedido. 

Instruíram os autos com documentos, os quais foram complementados no 

Id n. 20976552/20976555. Realizada audiência, Id n. 14525125, o d. 

patrono do Requerente, justificando a necessidade de acompanhamento 

diário do Requerido e tendo em vista que o genitor, ora Requerente, possa 

ter a necessidade de se ausentar, requereu fosse incluída no polo ativo a 

genitora Maria Ester Ferreira Dias Sales, cujo pedido foi acolhido. Na 

mesma oportunidade, o Requerido respondeu as perguntas que lhe foram 

feitas e, em seguida, o Requerente/pai esclareceu que o Requerido 

necessita de auxílios para os atos da vida comum, como orientação 

quanto a vestimenta, banho, medicação. Em seguida, foi antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeando os Requerentes 

curadores provisórios do Requerido e determinando outras providências. 

Certidão informando que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 

14986612. O d. Curador Especial impugnou por negativa geral, Id n. 

15300644. Petição dos Requerentes acostada sob o Id n. 15865918, 

pleiteando autorização judicial para a venda de um veículo de propriedade 

do Requerido para aquisição de um novo, cujo pedido foi indeferido, Id. 

17835382, em razão de que tal pretensão deverá ser feita através de 

alvará judicial, em processo autônomo. Decisão juntada sob o Id n. 

18130359 nomeando perito judicial para fins de realização da perícia com 

o Requerido. Laudo pericial acostado no Id n. 19399933. Manifestação dos 

Requerentes acostada sob o Id n. 20063689. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido para fins de decretação da interdição do 

Requerido e nomeação dos Requerentes como seus curadores. No 

mesmo parecer, ratificou os termos do parecer lançado anteriormente 

para que seja realizada a avaliação judicial do bem que se almeja alienar, 

Id n. 20524388. Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese 

o parecer ministerial de Id n. 20524388 ratificando o parecer anteriormente 

lançado (Id n. 17677258) para que seja realizada a avaliação judicial do 

bem de propriedade do Requerido que se almeja alienar, observa-se que 

tal assunto já foi objeto da decisão de Id n. 17835382, na qual houve o 

indeferimento do pedido em razão de que tal pretensão deverá ser feita 

através de Alvará Judicial, em processo autônomo. Feita essa 

consideração, passo a análise do pedido. Necessário observar, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos Requerentes encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que eles são genitores do 

Interditando, Id n. 14201134. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 19399933, conclusiva no sentido de que o “(...) 

Interditando é portador de anomalia/deficiência mental definitiva”. Neste 

sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado pelas 

provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria 

Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém 

para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de maiores 

incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão 

de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado 

- p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior 

comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. 

Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do 
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curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que 

assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, 

quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora 

Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste contexto, no caso em 

pauta, a indicação pode e deve recair sobre a pessoa dos Requerentes- 

genitores - do Interditando, que deverão exercer o encargo da curatela 

primordialmente no resguardo dos interesses do Interditando - a seguir 

melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de 

sua enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do 

CPC), em consonância, aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 

do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 1.776 do 

CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Alisson Ferreira Dias Sales até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadores nas pessoas de seus genitores Antonio Alves 

Sales e Maria Ester Ferreira Dias Sales, com fundamento no art. 755, § 1º 

do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarem, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição dos curadores fazerem 

empréstimos bancários/financiamentos, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitados. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores (genitores 

do interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, dos Curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos Curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial do 

interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Custas já pagas, Id n. 14225722. Transitada em julgado, certifique 

e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES 

D A  S I L V A  2 6 / 0 6 / 2 0 1 9  1 4 : 3 9 : 4 1  
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1005216-23.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ADILENE ALVES 

E SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA IGNÊS CASTRILLON 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Adilene 

Alves Castrillon, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): Maria Ignêz 

Castrillon, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1005216-23.2017.8.11.0041. Ação: Interdição c/c pedido de curatela 

antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela antecipada movida por Adilene Alves Castrillon, em face de Maria 

Ignêz Castrillon, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é esposa da Requerida e que a mesma há três vem tendo 

distúrbios sérios e desde julho do ano de 2013, a mesma imergiu em 

profunda crise patológica, com reiteradas internações, apresentando o 

quadro de delírios crônicos, comportamento excêntrico, rebaixamento de 

humor, tristeza, avolia, anedonia e desesperança, episódios de gastos 

excessivos e perda de crítica com comportamentos de risco. Esclarece 

que deveria ser a própria Requerida quem deveria receber seu salário, 

porém, esta se encontra inacessível diante de sua debilidade, havendo, 

assim, a necessidade de curador para representa-la. Dessa forma, pede, 

ao final, seja decretada a interdição da Requerida e nomeada a 

Requerente sua curadora. O pedido veio instruído com documentos. 

Realizada audiência, Id n. 5796393, a Interditanda foi entrevistada e 

respondeu as perguntas que lhe foram feitas. A Requerente, por sua vez, 

esclareceu que a Interditanda mesmo estando medicada, dependendo do 

momento ou ao passar por alguma contrariedade, muda seu 

comportamento, entra em um grau elevado de estress, tornando-se 

agressiva e exigindo bastante cuidado. Em seguida, foi antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente curadora 

provisória da Requerida e determinada outras providências. Laudo pericial 

acostado sob o Id n. 11894375. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 12074727. A Requerente manifestou sua 

concordância com o laudo pericial e requereu a procedência do pedido a 

fim de que seja decretada a interdição da Requerida, Id n. 12181587. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

16287146. A d. Curadora nomeada à Requerida apresentou contestação 

por negativa geral, Id n. 18983056. Relatei. Fundamento e Decido. Antes 

de tudo, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em curso, em 

face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os interesses 

das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também em vigor, 

(Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é esposa da 

Interditanda, Id n. 4935388. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 16 de 696



extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 11894375, conclusiva no sentido de que: “Após a 

avaliação da periciada conclui que ela possui esquizofrenia classificada 

com CID 10 F20, doença mental grave que cursa com delírios, alucinações, 

alterações de comportamento e discernimento, tornando-a parcialmente 

incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, necessitando de auxílio 

para administrar sua renda, bens, negócios e gerir sua pessoa, no caso 

de precisar ser internada para se tratar”. Neste sentido, aliás, já se 

decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos 

autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. 

Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A 

curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). 

Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A 

novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será 

nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, 

art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura ao 

cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste contexto, no caso em pauta, a 

indicação pode e deve recair sobre a pessoa da Requerente- esposa - da 

Interditanda, que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe 

sobre princípio que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio 

de recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em 

estabelecimento apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento 

de interdição é voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja 

autonomia só deve ser reduzida em hipóteses excepcionais (cf. 

comentário ao art. 747 do CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado: notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT – 2015) Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a 

interdição de Maria Ignêz Castrillon até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua esposa Adilene 

Alves Castrillon, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º 

e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 09/05/2019 16:56:19 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZVKGTYRP ID do documento: 18990631 

PJEDAZVKGTYRP OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044031-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA OLIVIA GRABOWSKI COIADO MORRONI (REU)

ANA CAROLINA COIADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044031-21.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA 

Endereço: RUA DA MANGA, 82, CASA, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-555 REQUERIDO: Nome: ANA CAROLINA COIADO 

Endereço: RUA BARBACENA, 127, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-620 Nome: MARIANA OLIVIA GRABOWSKI COIADO MORRONI 

Endereço: RUA BARBACENA, 127, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-620 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO da parte requerida, uma vez que não manifestou 

para manifestar sobre o Laudo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 28 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006422-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WALDELICE CAMPOS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL ANTUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1006422-38.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA 

WALDELICE CAMPOS DO AMARAL Parte Requerida: REQUERIDO: IZABEL 

ANTUNES DE CAMPOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: BENEDITA WALDELICE CAMPOS DO AMARAL, brasileira, 

Servidora Pública Municipal, portadora do RG nº 0587292-8, inscrita no 

CPF sob o nº 442.528.971-49, residente e domiciliada a Ruas Dois, nº 14, 

Quadra 04, Jardim Paraná, nesta Capital, CEP nº 78080-000., COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): IZABEL ANTUNES DE CAMPOS, 
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brasileira, Aposentada, portadora do RG nº 0105122-9, inscrita no CPF 

sob o nº 161.719.501-49,, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1006422-38.2018.8.11.0041. Ação: Interdição com 

pedido de Curatela em tutela de urgência. Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Interdição com pedido de Curatela em tutela de urgência movida por 

Benedita Waldelice Campos do Amaral, em face de Izabel Antunes de 

Campos, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que a Requerida é pessoa idosa e foi diagnosticada com a Doença de 

Alzheimer, no ano de 2017. Esclarece que os sintomas iniciais foram 

percebidos no ano de 2011, havendo episódios de confusão mental, onde 

a Requerida não reconheceu a própria residência, bem como pessoas de 

seu convívio, tendo o estado se agravado ao longo do tempo. Afirma que 

a Requerente possui as melhores condições de representar os interesses 

da Requerida e que, inclusive, conforme declaração dos irmãos da 

Requerente, estes se obrigam a auxilia-la no custeio e no cuidado da 

Requerida, tal qual ocorre atualmente, não havendo desoneração em 

decorrência da nomeação de curadora. Pede, ao final, a procedência da 

ação para que seja a Requerida Interditada e nomeada a Requerente sua 

curadora. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura 

da ação. Por decisão de Id n. 12324274, foi antecipado parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória 

da Requerida e determinada outras providências. Relatório de estudo 

social acostado sob o Id n. 12549098. A Requerente postulou através da 

petição de Id n. 14979346, acompanhada de documentos, a transferência 

do veículo de propriedade da Requerida, indicado para o proprietário, 

qualificado como comprador no DUT. O d. Curador especial nomeado 

apresentou impugnação por negativa geral, Id n. 15227078. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido para fins de que seja 

decretada a interdição da Requerida, bem como pela expedição de alvará 

judicial para fins de transferência do veículo, Id n. 17054196. Através da 

decisão de Id n. 17059057 foi indeferido o pedido de expedição de alvará 

judicial, em razão de que o mesmo deverá ser feito através de processo 

autônomo e determinada a realização de um novo estudo social. Relatório 

de estudo social acostado sob o Id n. 19944221. A Requerida foi citada, Id 

n. 12618424. O Ministério Público ratificou o parecer anteriormente laçado 

para que seja julgado procedente o pedido para fins de que seja 

decretada a interdição da Requerida, Id n. 20675583. Certidão informando 

que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 20997284. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 12219160, pág. 9. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

atestado médico, Id n. 12219160, pág. 11, o qual traz que a Requerida 

“possui diagnóstico de Alzheimer G 30.1 estando incapacitada para os 

atos da vida civil”. Realizado estudo Interprofissional, Id n. 19944221, “(...) 

a interditanda em tela, se encontra residindo com na companhia da 

requerente, e está recebendo os cuidados e acompanhamentos 

necessários, com internação domiciliar na modalidade Home Care, desde 

novembro de 2018, quando da alta hospitalar. (...) A Interditanda está 

restrita ao leito, traqueostomizada, alimentação por sonda gástrica, sem 

mobilidade, totalmente dependente de terceiros para todas as atividades 

diárias. Nitidamente incapaz para cuidar de si e da sua vida civil. (...)”. 

Sendo possível, dessa forma, constatar as dificuldades pessoais 

enfrentadas pela Requerida, decorrentes de sua idade, da doença, suas 

limitações e os cuidados que esta exige. Ademais, observou-se, ainda, 

que a idosa vem recebendo todos os cuidados necessários ao seu bem 

estar. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “(...) Diante dos documentos 

juntados aos autos, é induvidosa a necessidade de interdição do apelante, 

não sendo necessária a realização de exame pericial”. Precedentes TJRS. 

APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075095596, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 06/12/2018) Ainda: “(...) Nos termos do art. 370 do CPC, 

sopesando que o atestado médico e o parecer psicológico comprovam 

que a curatelada é permanentemente incapaz para praticar os atos da 

vida civil em razão de ser acometido de esquizofrenia paranoide e retardo 

mental moderado, despicienda, na hipótese em comento, a realização de 

prova pericial. (...)”. (Apelação Cível Nº 70080344674, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 25/04/2019) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Izabel 

Antunes de Campos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Benedita Waldelice 

Campos do Amaral, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 

3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 
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Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 25/06/2019 13:49:04 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDARFVSYKQG ID do documento: 20742356 

PJEDARFVSYKQG. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012675-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVINO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1012675-76.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA 

FERNANDA GONCALVES Parte Requerida: REQUERIDO: JUVINO 

GONCALVES DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE:JULIANA FERNANDA GONÇALVES , brasileira, solteira, 

servidora pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 900.911.161.04, portador 

do RG nº 1185304 - 2 SSP/MT, com endereço Rua B, Casa 09, Setor 

Oeste, Morada do Ouro, 78.000 - 450, Cuiabá /MT e EDERALDO JOSÉ 

PEREIRA DE LIMA Perito Contador CPF 738.122.691 - 04 CRC - MT 16176 - 

O., COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JUVINO GONÇALVES DA 

SILVA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1012675-76.2017.8.11.0041 Ação: Interdição c/c Tutela Antecipada. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela movida por Juliana Fernanda Gonçalves, em face de 

Juvino Gonçalves da Silva, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é a única filha do Requerido, o qual é 

portador de Transtorno Afetivo Bipolar, enfermidade caracterizada pelo 

CID 10-F31. Esclarece que o Requerido compromete sua renda com 

empréstimos abusivos, colocando em risco o seu próprio sustento, tanto é 

que o mesmo possui 01 (um) protesto em cartório, 07 (sete) inscrições no 

SPC/SERASA e um histórico de 80 (oitenta) devoluções por emissão de 

cheques sem fundos, demonstrando total descontrole financeiro. Relata 

que o Requerido/Interditando é pessoa relativamente idosa, aposentado, e 

em que pese possuir aposentadoria consideravelmente alta, como 

ex-servidor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em razão da 

sua prodigidade, ao longo dos anos, jamais conseguiu sequer construir um 

patrimônio, pelo contrário, a cada dia vem se afogando em dívidas, 

comprometendo veementemente sua vida financeira. Dessa forma, pede 

seja nomeado como curador provisório de seu pai/Interditando o contador 

de sua confiança Sr. Ederaldo José Pereira de Lima. Sob o Id n. 6707501, 

fora designada audiência de entrevista e determinadas outras 

providências. Aberta a audiência, e entrevistado o Interditando este 

concordou com o pedido da nomeação do contador Ederaldo, para lhe 

auxiliar nas transações financeiras, bem como com as providências 

decorrentes desta ação de interdição; no ato, foi antecipado os efeitos da 

tutela pretendida nomeando como curador provisório do Requerido a 

Requerente e o contador Everaldo; nomeou-se curador especial ao 

Interditando, caso não haja intervenientes nos autos; e, ainda, 

determinou-se a realização de perícia médica, Id n. 7285907. 

Posteriormente, a Requerente instruiu os autos com procuração cujo 

outorgante é o Sr. Ederaldo José Pereira de Lima juntamente com cópia de 

seu documento pessoal, Id n. 7255605 e 7265919. Instruiu o feito com os 

documentos necessários. Contestação por negativa geral apresentada 

pelo curador nomeado ao Requerido, Id n. 9401103. O laudo pericial, com o 

resultado da perícia médica, pela “incapacidade relativa”, adveio aos autos 

no Id n. 16700091. Parecer ministerial acostado no Id n. 16927114, 

opinando pela procedência parcial do pedido, a fim de nomear a 

Requerente e o contador Ederaldo como apoiadores do Requerido. Os 

Requerentes requereram no Id n. 17991337, sejam nomeados curadores 

do Interditando. Intimados, apresentaram o documento pessoal do 

Requerido, Id n. 19623777. Vieram-me os autos à conclusão. Relatei. 

Fundamento e Decido. Conforme relatado, trata-se de Ação de Interdição 

movida por Juliana Fernanda Gonçalves, objetivando obter para si, a 

curatela de seu pai juntamente com o contador Ederaldo José Pereira de 

Lima. No caso em específico, necessário ainda observar que, de acordo 

com o artigo 747 do Código de Processo Civil, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha do 

Interditando, Id n. 6679030, possuindo, inclusive, legitimidade para indicar 

pessoa de sua confiança para fins de lhe auxiliar com a curatela de seu 

pai. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. A propósito, observa-se pela conclusão do Laudo Pericial, Id n. 

1670091, realizada por determinação deste juízo, que ele é, suficiente, 

diante do contexto probatório, ao deslinde do feito que foi no seguinte 

sentido: “Após a avaliação do periciado concluí que ele possui transtorno 

afetivo bipolar, codificado no CID 10 F31, doença mental grave que cursa 

com alterações do humor, comportamentos compulsivos, que vem 

causando prejuízo financeiro a um longo tempo, prejuízos na sua 

autonomia e no seu discernimento, tornando-o parcialmente incapaz de 

reger por si só seus atos da vida civil, necessitando de auxílio para 

administrar sua renda, bens e negócios”. Dito isso, para fins de dirimir a 

situação posta, especialmente quanto à manifestação do Ministério Público 

quanto à nomeação de apoiadores para auxiliar o Interditando, assim já se 

decidiu: “Considerando que a legitimidade para requerer a tomada de 

decisão apoiada é exclusiva da pessoa a ser apoiada (inteligência do art. 

1.783-A do CCB), não possui a apelante legitimidade ativa para requerê-lo, 

sopesado que o réu é pessoa capaz. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70072156904, TJRS, Julgado em 09/03/2017)”. De 

acordo com o art. 1.783-A do Código Civil, a tomada de decisão apoiada, 

inclusive “é o processo pelo qual”, por iniciativa da pessoa com 

deficiência, nomeia-se pelo menos duas pessoas idôneas “com as quais 

mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio 

na tomada de decisão apoiada sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes 

os elementos e informações necessários para que possa exercer sua 

capacidade.” Por esse ângulo, constato a impossibilidade de acolher o 

parecer ministerial. Isso porque, a pretensão em questão, não adveio do 

Interditando, que deveria ser o titular da ação, mas sim, de sua 

filha/Requerente pela interdição. Desta forma, em que pese o parecer 

ministerial de Id n. 16927114, opinando pela procedência parcial do pedido, 

nomeando os Requerentes apoiadores do Requerido, entendo que a 

presente ação deve prosseguir na forma como foi ajuizada, pela interdição 

do Requerido. Mesmo porque, o laudo pericial é conclusivo no sentido de 

que o Requerido é “parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da 

vida civil, necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens e 

negócios”. Concluo, portanto, diante do contexto probatório formado 

nestes autos, que é possível a interdição/curatela parcial, com respaldo 

principalmente no laudo pericial de Id n. 1670091, e, em consonância, 
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neste sentido específico, mais uma vez com a jurisprudência: 

“...Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, 

sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de 

Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Aliás, para Maria Helena Diniz: “A curatela é 

o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Outrossim, quanto à 

nomeação da curadora, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel 

ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será 

nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, 

art. 755, § 1º (...)” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora 

Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Ademais, de acordo, com o art. 

755, I, § 1º, do Código de Processo Civil: “Na sentença que decretar a 

interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito; (...) § 1o A curatela deve ser atribuída 

a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” (...) Se não 

bastasse, no tocante a nomeação de curador(a), extrai-se da 

jurisprudência, como respaldo, o seguinte entendimento: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. PREVALÊNCIA 

DO MELHOR INTERESSE DA INTERDITADA. No que se refere à nomeação 

do curador, sabido é que esta deve recair na pessoa do cônjuge ou 

companheiro e, na falta desses, ascendentes ou descendentes (art. 

1.775, §§ 1º e 2º do Código Civil). Possibilidade de flexibilizar tal regra. 

Caberá ao juiz, ainda, a escolha de um terceiro como curador (art. 1.775, 

§3º, do Código Civil), quando da impossibilidade daqueles contidos nos 

parágrafos anteriores. Nomeação do filho da interditanda. Apelação cível 

desprovida.” (Apelação Cível Nº 70073796138, TJRS, Julgado em 

27/09/2017). E mais: “Cabe ressaltar que a decisão judicial e a escolha do 

curador estará sempre pautada no interesse do incapaz, naquilo que 

melhor lhe cabe. A interpretação do juiz diante do caso e daquilo que foi 

exposto no processo será crucial para a decisão da interdição, a escolha 

do curador e os limites da curatela” (in ANDRADE; SILVA, 2015, p.. 

1361-1362). Acrescento, aliás, por entender pertinente, em se tratando de 

procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do art. 723, p.u., do 

CPC, o juiz poderá “adotar em cada caso a solução que considerar mais 

conveniente ou oportuna.” Sendo que, especificamente no caso em 

questão, por tudo o que foi examinado/analisado e fundamentado, reputo 

que a solução mais conveniente e oportuna à proteção dos interesses do 

interditando, de fato é a medida protetiva de interdição/curatela 

parcial/relativa, em observância, aliás, conforme já explicitado linhas atrás, 

da vigente legislação e atual jurisprudência. Diante disso, e, tendo em 

vista, ainda que, não recai sobre os Requerentes Juliana Fernandes 

Gonçalves e Ederaldo José Pereira Lima, nenhum ato que desabone suas 

condutas, pelo menos não nestes autos, não vejo razão para não acolher 

o pedido inicial. Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a 

interdição/curatela parcial de Juvino Gonçalves da Silva até eventual 

cessação da incapacidade relativa, nomeando-lhes como curadores os 

Requerentes, Juliana Fernanda Gonçalves e Ederaldo José Pereira de 

Lima, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC, art. 4º, III e 1.767, I, do CC, 

e, art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade parcial de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará dos curadores nomeados, podendo representarem o 

Requerido tanto em conjunto como separadamente, especialmente, ainda, 

quanto a: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar 

ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, os 

curadores se responsabilizarem, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva parcial, art. 

759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente 

vedada, sem autorização judicial, pelos curadores e/ou terceiro, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição dos Curadores 

fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado 

parcialmente, sem autorização judicial; obrigando-se inclusive à prestação 

de contas de sua administração, quando solicitadas. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos 

curadores (filha do interditado/curatelado e contador) bem como pela 

ausência de notícia de patrimônio que possa ser considerável/significante 

a ser administrado, a ponto de exigir a referida providência. Em obediência 

ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 

2015 e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão 

oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital o nome do interditado relativamente incapaz, dos Curadores e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

dos Curadores para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do curatelado, em especial, por analogia, 

art. 1.782 do Código Civil. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente por: 

GILPERES FERNANDES DA SILVA 04/06/2019 14:19:57 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAKGTPFWFR ID do documento: 19660571 

PJEDAKGTPFWFR. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004897-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. F. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER OAB - MT27425/O 

(ADVOGADO(A))

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. R. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004897-21.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: IRACILDA RODRIGUES FOGACA DA LUZ Endereço: 

RUA DEZESSEIS, 14, LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-348 REQUERIDO: Nome: MARCOS CEZAR 

RAMOS PINTO Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 285, Sobrado Branco - 

muro marrom portão bege, MIRA FLORES, CHAPADA DOS GUIMARÃES - 

MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a juntada do laudo psicosocial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de 

março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037874-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO OAB - MT12304-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. C. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0037874-64.2010.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DINA BINDA PINHO Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: Nome: EUCLIDES CARDOSO DOS SANTOS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026148-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1026148-95.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARINALVA FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

MARACAJU, 03, casa, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-492 REQUERIDO: Nome: ANTONIO DE ALMEIDA LIMA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006947-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA COCARELLI (INVENTARIANTE)

ALINE COCARELLI (AUTOR(A))

PAULO SERGIO COCARELLI JUNIOR (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS SILVA COCARELLI (AUTOR(A))

S. L. S. C. (AUTOR(A))

MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO COCARELLI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0006947-42.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: IVANA COCARELLI Endereço: desconhecido Nome: 

MARIA DAS GRACAS SILVA COCARELLI Endereço: RUA 14, QD. 09, CS. 

17 - RESID. MARIA DE LOURDES, Recanto dos Passaros, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-290 Nome: PAULO SERGIO COCARELLI JUNIOR Endereço: 43 

- SETOR III, 01, QUADRA 50, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-406 Nome: 

ALINE COCARELLI Endereço: desconhecido Nome: MARIA DIVACI DA 

SILVA SALVADOR Endereço: RUA 7 QD: 25, 17,, RECANTO DOS 

PASSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-260 Nome: SAULO LUAM 

SALVADOR COCARELLI Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: 

PAULO SERGIO COCARELLI Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante da Herdeira Maria Divaci da Silva Salvadoor para manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0033505-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIDYANA KOHLHASE FLECK (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANGEL EDGARD DELGADO MIRANDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0033505-17.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: WERIDYANA KOHLHASE FLECK Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE ANGEL EDGARD 

DELGADO MIRANDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do 

artigo 1.205 da CNGC e da ordem de serviço n.º 01/2017, impulsiono os 

autos para intimação da parte Inventariante, por intermédio de seus 

procuradores, para providências com relação a expedição do formal de 

partilha/carta de adjudicação, ou seja, juntar aos autos guia de 

recolhimento da expedição de formal de partilha/carta de adjudicação, com 

três folhas (cada formal), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 28 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0007759-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESIA MARIA DA COSTA MORENO (REQUERENTE)

F. S. M. (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SCHEFFER DE MATOS OAB - 487.183.601-06 (REPRESENTANTE)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MERCEDES DA COSTA MORENO (DE CUJUS)

GENESIO DOS SANTOS MORENO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0007759-84.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NESIA MARIA DA COSTA MORENO Endereço: 

desconhecido Nome: FERNANDA SCHEFFER MORENO Endereço: 

ANTONIO DORILEO COND COXIPONES, 508, AP 14, COPHEMA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78085-230 Nome: SELMA SCHEFFER DE MATOS Endereço: 

ANTONIO DORILEO, 508, AP 14 RES COXIPONES, COOPHEMA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78085-230 REQUERIDO: Nome: GENESIO DOS SANTOS 

MORENO Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, 249, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-180 Nome: FRANCISCA MERCEDES DA COSTA MORENO 

Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 508, APTO 14, COOPHEMA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78085-230 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC e 

da ordem de serviço n.º 01/2017, impulsiono os autos para intimação da 

parte Inventariante, por intermédio de seus procuradores, para 

providências com relação a expedição do formal de partilha/carta de 

adjudicação, ou seja, juntar aos autos guia de recolhimento da expedição 

de formal de partilha/carta de adjudicação, com três folhas (cada formal), 

no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 

28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0058562-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 0058562-42.2013.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Diante do informado e pretendido 

pela parte Exequente, Id n. 25254291, acolho o pedido e determino nova 

remessa dos autos ao contador judicial a fim de que manifeste sobre as 

inconsistências apontadas, Id n. 25254291, elaborando novo cálculo na 

forma solicitada. Após, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0044602-87.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS OAB - 957.728.391-87 (REPRESENTANTE)

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0044602-87.2011.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: M. E. dos S. P. da C. Endereço: RUA NOVO 

HORIZONTE, 10, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-638 Nome: ANA 

PAULA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA QUERO-QUERO, N 15, 

QUADRA 69,, CPA IV 3 ETAPA, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 

REQUERIDO: Nome: LUIS ALBERTO PIRES DA COSTA Endereço: RUA 

OITENTA E QUATRO, CASA 81, QUADRA 19, CPA III, SETOR I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-494 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0025416-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. C. D. C. (AUTOR(A))

M. G. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DOS SANTOS CORTEZ OAB - 015.128.191-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 0025416-05.2016.8.11.0041 Ação: 

Alimentos e reparação moral por abandono afetivo. Vistos, etc... Diante do 

certificado no Id n. 24704381/24832307 considerando que não houve 

manifestação pelo d. Curador Especial nomeado na decisão de Id n. 

23343041, dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público Dr. José Naaman 

Khouri, que atua perante esta 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, para os fins de direito pelo prazo legal. Em seguida, ouçam os 

Requerentes, através de seus d. patronos, no prazo de 15 (quinze) dias e 

voltem-me conclusos para sentença. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036871-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Barbara Julyanna do Patrocinio Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1036871-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO Endereço: 

AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, - DE 166/167 A 601/602, POPULAR, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-410 REQUERIDO: Nome: Barbara Julyanna do 

Patrocinio Silva Endereço: RUA GRACILIANO RAMOS, 924, - ATÉ 486/487, 

CONJUNTO HALLEY, CACOAL - RO - CEP: 76961-752 Nome: DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá - MT, 28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013177-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

L. B. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO NICODEMOS OAB - GO50042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1013177-44.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LEONARDO BALIEIRO DOS SANTOS MENESES 

Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 410, Ed. Garden Shangri-la, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-370 Nome: LUISA MATOS 

Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 410, Ed. Garden Shangri-la, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-370 REQUERIDO: Nome: JULIA 

BALIEIRO MATOS Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 410, Ed. Garden 

Shangri-la, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-370 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para comprovar no autos juntado 

recibos do pagamento das parcelas das custas processuais no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002086-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1002086-54.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIO MARCIO 

DE ARRUDA Parte Requerida: REQUERIDO: MAURICIA DE ARRUDA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: MARIO 

MARCIO DE ARRUDA, brasileiro, casado, motorista, inscrito no RG nº. 

961160 SSP/MT, e no CPF nº. 632.306.151-15, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): MAURÍCIA DE ARRUDA, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora do RG nº. 0486284-8 SSP-MT, inscrita no CPF 

sob o nº. 621.018.461-87, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência movida por Mario 

Marcio de Arruda, em face de Maurícia de Arruda, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmão da Requerida, a qual é 

acometida com episódios depressivos (CID 10 F32) e hepatite-crônica 

(A2F3), secundária à hepatite autoimune, que embora a Requerida ainda 

esteja em tratamento, não está obtendo melhora e sua situação é grave. 

Esclarece que em razão da depressão, a Requerida está incapacitada 

mental e fisicamente de laborar, estando desempregada há mais de ano e 

com dificuldades em gerir sua própria vida, consequência, inclusive, dos 

medicamentos fortes que a Requerida faz uso para tratamento. Pede, ao 

final, seja declarada a interdição da Requerida e que seja nomeado o 

Requerente seu curador. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência de entrevista, a 

Requerida respondeu as perguntas com dificuldade, informando que faz 

uso de medicamentos e os horários para tomá-los são anotados pelo seu 

irmão. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que mora 

próximo da Requerida, que possuem outros oito irmãos, mas que estes 

não colaboram com a manutenção e zelo pela Requerida. Esclareceu ainda 

que seu genitor, com quem a Requerida reside, possui idade avançada (86 

anos), sendo, portanto, o Requerente a melhor opção para exercer o 

encargo de curador. Após, foi deferido prazo para juntada de novos 

documentos, comprovando a necessidade da concessão da tutela de 

urgência, Id. 18212685.Juntados os novos documentos, com a anuência 

do Ministério Público, Id. 18929254, verificados os requisitos, por decisão, 

Id. 18955720, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando o 

Requerente curador provisório da Requerida, e determinado outras. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id. 

21267563. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 22605762. O d. 

Curador Especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id. 

22851626.Relatório de estudo social acostado sob o Id. 24219359. O 

Ministério Público acostou parecer sob o Id. 26255693, onde não se opôs 

ao pedido presente na inicial.O Requerente manifestou pela procedência 

da ação, com a decretação da interdição da Requerida e lavratura de 

termo de curatela definitiva, Id. 27378527.manifestação do d. Curador 

Especial, Id. 29983175. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade 

do Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra 

que ele é irmão da Interditanda, Id. 17436947 - pág. 2 e Id. 17436948 - pág 

1. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 
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tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

22605762, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

na paciente em 12/08/2019 a mesmo é portadora de patologia CID 10 F33.3 

+ Z21 + K75.4 + K74.6 (transtorno depressivo recorrente episódio atual 

grave + estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência 

humana + hepatite autoimune + outras formas de cirrose) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para 

realizar os atos básicos de sua vida”.Neste sentido, aliás: "(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- irmão - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Maurícia de Arruda até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu irmão Mario Marcio de Arruda, com fundamento 

no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do curador 

nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade do curador (irmão da interditada) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome da interditada, do Curador e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

do Curador para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do 

Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000455-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1000455-12.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANGELICA 

RODRIGUES DE MORAES SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: JOAO 

RODRIGUES DE MORAES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: ANGÉLICA RODRIGUES DE MORAES SILVA, 

brasileira, casada, auxiliar de limpeza (desempregada), inscrita no CPF nº 

702.247.511-31, portador do RG nº 1995221-0, SSP/MT, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): JOÃO RODRIGUES DE MORAES, brasileiro, 

solteiro, desempregado, inscrito no CPF nº 702.464.661-62, portador do 

RG nº 2637593-1, SSP/MT,, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, 

etcTrata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

movida por Angélica Rodrigues de Moraes Silva em face de João 

Rodrigues de Moraes, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é sobrinha do Requerido, o qual é portador de 

esquizofrenia (CID 10 F20), não sendo capaz de reger a sua pessoa e 

seus bens. Informa que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal 

da Comarca de Várzea Grande, Incidente de Insanidade Mental, o qual foi 

procedente em face do Requerido, que está acometido com a doença em 

estado grave, não tendo previsão de melhora. Esclarece que é a 

Requerente quem efetivamente dispões todos os cuidados necessários 

aos atos mais básicos da vida de seu tio, ora Requerido, suprindo todas 

as suas necessidades. Pede, ao final, seja julgado totalmente procedente 

o pedido. Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura 

da ação. Intimada a representante do Ministério Público, manifestou pela 

concessão da tutela de urgência, Id. 12073118. Por decisão, foi 
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antecipado parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido, e determinado outras, Id. 13065764. 

Realizada audiência de entrevista, o Requerido não respondeu às 

perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu ser sobrinha do Requerido, que este possui uma irmã e um 

irmão que residem nesta cidade, no entanto, nenhum dos dois possui 

interesse em cuidar dos interesses e da saúde do Requerido, Id. 

13216443.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 22150527. 

Certidão informando que não foi apresentada impugnação pelo Requerido, 

Id. 22172663. Parecer ministerial acostado sob o Id. 24401159 pela 

procedência do pedido.A Requerente manifestou requerendo sejam todos 

os pedidos constantes da inicial julgados procedentes, Id. 24984974. O d. 

Curador Especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, 

requerendo, ao final, realização de estudo social, Id. 29952195.Relatei. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese o d. Curador Especial 

tenha postulado pela realização de estudo social, Id. 29952195 - pág. 2, 

constata-se dos autos que foi realizada audiência de entrevista, Id. 

13216443, bem como perícia médica, conforme laudo de Id. 22150527, 

possuindo assim provas suficientes da incapacidade do Requerido, e 

também acerca da idoneidade da Requerente, em ser sua Curadora, razão 

pela qual, indefiro, o pretendido no sentido de que seja determinada a 

realização de um estudo social, e passo a análise do pedido inicial. Antes 

de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é sobrinha do Interditando, Ids. 11331770 e 11331769. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível a interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

22150527, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 29/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F20.0 

(esquizofrenia paranoide) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar os atos básicos de 

sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: (...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. ...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- sobrinha - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de João 

Rodrigues de Moraes até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua sobrinha Angélica Rodrigues 

de Moraes Silva, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º 

e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (sobrinha do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas já 

pagas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 28 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033185-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TENUTA DE FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1033185-76.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANA CAROLINA 

TENUTA DE FONSECA Parte Requerida: REQUERIDO: ELISABETH 

AUGUSTA TENUTA DA FONSECA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES 

E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: Ana Carolina Tenuta de Fonseca, COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): Elisabeth Augusta Tenuta da 

Fonseca, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 25 de 696



OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1033185-76.2018.8.11.0041. Ação: Interdição com pedido de tutela 

antecipada Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de 

tutela antecipada movida por Ana Carolina Tenuta de Fonseca em face de 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca, ambas qualificadas nos autos, sob 

o argumento, em síntese, de que é filha da Interditanda, a qual é idosa e 

vem apresentando quadro de comprometimento cognitivo progressivo (CID 

G35/F02.8), não sendo mais capaz de tomar decisões ou administrar suas 

finanças, responder por seus atos de responsabilidade, necessitando 

assim que seja nomeado um curador. Esclarece que o principal sintoma da 

doença que acomete a Requerida é a esclerose múltipla seguida de 

demência, confusão mental, atingindo-se um verdadeiro desligamento da 

realidade que ao final é seguido, ainda, de comprometimento das funções 

motoras, não sendo possível precisar a estimativa de vida, acarretando a 

dependência total de terceiros para as atividades e necessidades 

básicas, sendo a Requerida atualmente assistida 24 horas/dia por pessoa 

especializada. Informa que além da incapacidade mental, a Requerida 

também possui incapacidade física, uma vez que se locomove apenas em 

cadeiras de rodas. Ao final, pede a procedência da ação, a fim de que 

seja decretada a interdição da Requerida. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, Id n. 

15799559, foi antecipada parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a 

Requerente curadora provisória da Requerida, e, ainda, determinada 

outras providências. A Requerente, através da petição de Id n. 16915107, 

acompanhada de documentos, pleiteou a expedição de alvará judicial para 

fins de que fosse autorizada a proceder a alienação do percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) dos direitos sucessórios que a Requerida 

possui sobre os imóveis herdados, cujo pedido foi indeferido no Id n. 

17008860, uma vez que tal pretensão deveria ser intentada através de 

procedimento próprio. Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 

17044380. Certidão informando que não foi possível a citação da 

Requerida em razão de sua incapacidade, Id n. 21393375. Laudo técnico 

psiquiátrico juntado no Id n. 22044146. A Requerente requereu, diante da 

incapacidade da Requerida, fosse realizada a citação da mesma através 

de sua pessoa, Id n. 22231656, o que ocorreu, conforme se observa do Id 

n. 22268538/22374427. O d. curador especial nomeado à Requerida 

apresentou contestação por negativa geral no Id n. 23331607. Parecer 

ministerial acostado sob o Id n. 26076925 não se opondo ao pedido. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 15706015, pág. 1. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22044146, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada na paciente no dia 24/07/2019 a mesma é portadora de 

patologia CID 10 G35 (esclerose múltipla) e I64 (acidente vascular 

cerebral, não especificado) não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Elisabeth Augusta Tenuta da Fonseca até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Ana 

Carolina Tenuta de Fonseca, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 

84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (filha da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas 

já paga. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 
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cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 28/11/2019 

17:19:58 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACFMLFTTK ID do 

documento: 26579232 PJEDACFMLFTTK OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026554-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1026554-53.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: LUCINEIDE 

MAGALHAES PADILHA Parte Requerida: REQUERIDO: ELCIO TADEU 

FERREIRA DE MAGALHAES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: Lucineide Magalhães Padilha, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): Élcio Tadeu Ferreira de Magalhães, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1026554-53.2017.8.11.0041. Ação: Interdição c/c tutela de urgência 

(curatela liminar). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

de urgência (curatela liminar) movida por Lucineide Magalhães Padilha, em 

face de Élcio Tadeu Ferreira de Magalhães, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que a Requerente é irmã do Requerido, o 

qual é portador de esquizofrenia paranoide, transtorno depressivo 

recorrente e epilepsia (CID: F.33.1, F. 33.2 e G.40), fazendo uso de 

medicação controlada, não possuindo capacidade para se autogerir em 

caráter definitivo. Alega que o Requerido depende de terceiros para 

realização de todos os cuidados relacionados à sua higiene e alimentação, 

já que não possui condições intelectuais, de julgamento e nem de 

autopreservação, para realizar as tarefas da vida civil, tais como se 

cuidar e receber benefício de pensão por morte de sua genitora. Pede, ao 

final, a procedência do pedido para fins de que seja decretada a interdição 

do Requerido. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 10063874, o Requerido foi 

entrevistado, porém, não respondeu nenhuma das perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o 

Requerido é dependente para todos os atos, precisa dar banho, cortar 

unhas, cabelos, enfim, todos os atos para sua manutenção e higiene tem 

que ser praticado por terceiros. Informou, também, que depois do 

falecimento de sua mãe, o Requerido acabou ficando mais comprometido, 

não toma remédio por conta e não tem condições de ficar sozinho. 

Salientou, ainda, que tem outros irmãos, mas todos são ausentes, não se 

preocupam em auxiliar nos cuidados com o Requerido. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido, antecipada parcialmente os efeitos da tutela, 

nomeando a Requerente curadora provisória do mesmo, e determinada 

outras providências. O d. Curador Especial nomeado apresentou 

contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 13923870. Laudo 

técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22072029. Certidão informando 

que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 22120542. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido para fins de que seja 

decretada a interdição do Requerido e nomeada a Requerente sua 

Curadora, Id n. 22545420. O d. Curador Especial manifestou salientando 

que as provas e as alegações que constam dos autos, afluem no sentido 

de que a interdição é a melhor solução ao caso, Id n. 22980547. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é irmã do Interditando, 

Id n. 9619034, pág. 1 e 9619044, pág. 1. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22072029, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F20 + 

F33.1 + G40 (esquizofrenia, depressão recorrente, epilepsia) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de 

terceiros para realizar os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar 

quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de 

ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente 

quando é constatado pelo exame médico pericial que o interditando 

encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. 

(...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito bem 

fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 
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CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Élcio 

Tadeu Ferreira de Magalhães até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Lucineide Magalhães 

Padilha, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 12/11/2019 17:24:16 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPDFCTPCZ ID do documento: 

26058265 PJEDAPDFCTPCZ OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057613-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1057613-88.2019.8.11.0041 – Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens, Dano Moral por Infidelidade Conjugal e Tutela 

Antecipada Urgente de Natureza Cautelar Finalidade: Conciliação 

Local/Data/Horário: Cuiabá, 04 de março de 2020, às 16:30 horas P r e s e 

n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Requerente: - Valeria 

Cristina Reiners Griggi, RG: 669724 SSP/MT, CPF: 460.379.691-91 

Advogado: - Nilton Luis Ferreira da Silva, OAB/MT 4811/O Requerido: - 

Fisher Mota de Sousa, RG: 652110-0 SESP/MT, CPF: 483.554.451-04 

Advogado: - Marco Antonio Magalhães dos Santos, OAB/MT 12550 

Ocorrência: Aberta a audiência, presentes as partes e seus patronos. 

Depois de esta conciliadora ter esclarecido as partes sobre a 

necessidade de se fazer um acordo neste ato, proposta a tentativa de 

conciliação, esta não logrou êxito. Deste modo, encaminho os autos ao 

MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 16:38 horas) 

deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Aguarde-se 

o prazo de contestação conforme previsto no art. 697 do CPC, ciente o 

Requerido de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação 

nos termos do art. 335, I, CPC; e, se não contestada, presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (artigo 344 do 

CPC). Nada mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o 

encerramento deste termo, que lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado. Eu ____________ Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei 

e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007138-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. G. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MG151330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. N. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007138-31.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIANA OLIVIA GRABOWSKI COIADO MORRONI 

Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, 1758, - DE 921/922 A 1771/1772, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 REQUERIDO: Nome: MARCIO 

AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA Endereço: RUA CASTELO 

BRANCO, 689, Esquina com Floriano Peixoto - Clínica médica, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-425 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre o laudo de psicosocial, no prazo comum de 10 

(dez) dias,conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004605-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1004605-36.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JAINE SILVA DE 

ALMEIDA Parte Requerida: REQUERIDO: JULIA SILVA DE ALMEIDA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JAINE 

SILVA DE ALMEIDA - CURADORA, brasileiro (a), estado civil - Solteira, 

profissão - Assistente, nascida em 10.05.1986, RG nº 1357719-0, CPF nº 

029212211-01, filha de João Francisco Lemes de Almeida e Julia Silva de 

Almeida, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JULIA SILVA DE 

ALMEIDA brasileira, Viúva, Doméstica, nascida em 01/07/1953, RG nº 
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366592 SSP-MT, CPF nº 035.511.101-23, filha de Benedita de Arruda, 

PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência movida por Jaine 

Silva de Almeida, em face de Julia Silva de Almeida, ambas qualificadas 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerida é portadora 

de transtorno mental (CID – 10 F06 + F29) e, por conta de sua deficiência, 

está em tratamento há alguns anos no Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS, nesta cidade, fazendo uso de medicamentos 

regularmente.Esclarece que após ter sofrido traumas com a morte do filho 

e do esposo, sua saúde piorou, causando perda de memória, alteração de 

comportamento e de sono, condições essas que a incapacita tanto para o 

trabalho produtivo, como para a prática de atos da vida civil.Ressalta que 

a Requerida de fato a Requerida já se encontra sob os cuidados e 

responsabilidade da Requerente que é sua filha.Pede, ao final, seja 

declarada a interdição da Requerida e nomeada a Requerente como sua 

curadora.Instruiu o feito com os documentos necessários a propositura da 

ação.Realizada audiência, a Requerida foi entrevistada e não respondeu 

às perguntas que lhe foram feitas.Em seguida, a Requerente prestou 

esclarecimentos em relação a Requerida.Após, foi determinado que se 

aguardasse o prazo para eventual impugnação e antecipado parcialmente 

os efeitos da tutela, nomeando a Requerente curadora provisória da 

Requerida e determinada outras providências, Id n. 13004039.O d. Curador 

especial nomeado à Requerida apresentou contestação/impugnação por 

negativa geral, Id n. 14281631.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o 

Id n. 22149255.Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 22172161.A Requerente manifestou no Id n. 22346102 e Id 

n. 22678161 requerendo seja a ação julgada procedente, a fim de que seja 

concedida a ela a curatela definitiva da Requerida. Todavia, caso não seja 

esse o entendimento, postulou, como pedido subsidiário pela realização de 

audiência de instrução e julgamento.O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 22548096.O d. Curador especial manifestou 

nos autos salientando que as provas e as alegações que constam dos 

autos afluem no sentido de que a interdição é a melhor solução ao caso, Id 

n. 22979747.Relatei. Fundamento e Decido.Antes de tudo, necessário 

observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é filha da Interditanda, Id n. 11930850, pág. 2. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra.Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 22149255, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na paciente 

no dia 29/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F33.3 + 

F05.9+F41.0 (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com 

sintomas psicóticos + delirium não especificado + ansiedade generalizada) 

e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de 

supervisão para realizar os atos básicos de sua vida tanto para se 

alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, 

aliás:"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)Ainda: “(...) A interdição, 

por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida quando as 

provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de ser o 

interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é 

o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 

537).Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve 

recair sobre a pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Julia Silva de Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Jaine Silva de Almeida, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas.Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016725-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA CARDOSO DE LIMA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PENHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1016725-14.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: DJANIRA 

CARDOSO DE LIMA PENHA Parte Requerida: REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS PENHA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: DJANIRA CARDOSO DE LIMA PENHA, COMO CURADOR (A), 

DO INTERDITADO (A): ANTONIO CARLOS PENHA, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1016725-14.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência liminar Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição c/c tutela de urgência liminar movida por Djanira Cardoso de 

Lima Penha em face de Antonio Carlos Penha, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é esposa do Requerido, o qual 

é portador de Sequelas de traumatismo não especificado da cabeça (CID 

T90.9) e Demência em outras doenças classificadas em outra parte (F02), 

fazendo uso periódico de diversos medicamentos, não possuindo 

capacidade para se auto gerir em caráter definitivo. Esclarece que o 

Requerido depende de terceiros para realização de todos os cuidados 

relacionados à sua higiene e alimentação. Pede, ao final, a procedência da 

ação a fim de que seja decretada a interdição do Requerido e nomeada a 

Requerente sua curadora. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Por decisão, foi antecipado os efeitos 

da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do 

Requerido, e determinada outras providências, Id n. 13869046. O 

Requerido foi citado na pessoa de sua esposa, ora Requerente, em razão 

do mesmo encontrar-se doente, acamado, não podendo locomover-se, 

falar e assinar documentos, conforme certificado no Id n. 14176492. 

Relatório de estudo social juntado sob o Id n. 14407183. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido, a fim de que seja decretada a 

interdição do Requerido e nomeada como sua curadora a Requerente, Id n. 

15039895. O d. Curador Especial nomeado apresentou contestação por 

negativa geral no Id n. 15228457. Certidão informando que não houve 

impugnação pelo Requerido, Id n. 17395062. Laudo técnico psiquiátrico 

acostado sob o Id n. 22148732. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de 

tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é esposa do Interditando, Id n. 13667407. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 22148732, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no paciente 

no dia 29/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 T90.9 + F02 

(sequela de traumatismo não especificado na cabeça + demência em 

outras doenças classificadas em outra parte) e não apresenta condições 

de gerir sua vida civil e necessita de auxílio de terceiros para realizar 

todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para 

cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida 

sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é 

constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- esposa - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015). 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Antonio Carlos Penha até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua esposa Djanira Cardoso de 

Lima Penha, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 
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empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016084-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALTINA DE CAMPOS TENORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE CAMPOS TENORIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1016084-60.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ALTINA 

DE CAMPOS TENORIO Parte Requerida: REQUERIDO: WILSON DE CAMPOS 

TENORIO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARIA ALTINA DE CAMPOS TENÓRIO, brasileira, solteira, 

aposentada, telefone (65) 99919-9097 e (65) 3653-2368, portadora da 

carteira de identidade RG nº. 53.394.340-1, emitida pelo SSP/SP, e inscrita 

no cadastro de pessoa física sob o nº. 138.761.391-04, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): UILSON DE CAMPOS TENÓRIO, brasileiro, 

portador da carteira de identidade RG nº. 117550, emitida pela SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº. 111.260.191-00, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar movida por Maria Altina 

de Campos Tenório em face de Uilson de Campos Tenório, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmã do 

Requerido, o qual é portador de esquizofrenia (CID 10 F20.0) e mal de 

Parkinson (CID 10 G20), sendo dependente para qualquer atividade do seu 

cotidiano, tendo dificuldade para se deslocar, assinar documentos, bem 

como exprimir sua vontade. Informa que em razão do quadro do 

Requerido, por vezes este foge de sua residência, perambulando pelas 

ruas, ensejando risco para si próprio e para outros. Esclarece ainda que, 

pelo Requerido não possuir qualquer condição de gerir sua vida civil 

sozinho, necessita da curadoria para representá-lo junto ao INSS, em 

processo administrativo de seu benefício previdenciário, e ainda, junto ao 

Banco Bradesco, para movimentar e sacar os valores da previdência para 

manutenção do irmão. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Pede, a Requerente, ao final, seja sua pretensão 

julgada totalmente procedente. Realizada audiência de entrevista, o 

Requerido respondeu as perguntas que lhe foram feitas, informando que 

tem conhecimento da gravidade da doença que lhe acomete, estando de 

acordo com esta ação e que necessita de ajuda. Na mesma oportunidade, 

a Requerente esclareceu que o Requerido toma medicamentos há 

aproximadamente 14 anos e que, mesmo com os medicamentos, tem 

crises, ficando violento, quando a Requerente necessita de ajuda de 

terceiros para cuidá-lo. Presente na audiência, também, encontrava-se 

Ronaldo Muller Tenório, filho do Requerido, que manifestou concordância 

com a ação, informando não possuir condições de assumir o encargo de 

Curador, comprometendo-se a continuar prestando assistência à tia, ora 

Requerente. Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e 

determinadas outras providências, Id. 8268134. Laudo técnico psiquiátrico 

acostado sob o Id. 22043932. Decorrido o prazo, não houve impugnação 

do Requerido, conforme certidão de Id. 22170076. O d. Curador nomeado 

contestou por negativa geral, Id. 25801883, requerendo, ao final, 

realização de estudo social. A Requerente manifestou sob o Id. 28143030 

ratificando a inicial, pela procedência de todos os pedidos. Parecer 

ministerial acostado sob o Id. 30072199 pela procedência da ação. Relatei. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese o d. Curador Especial 

tenha postulado pela realização de estudo social, Id. 25801883 - pág. 2, 

constata-se dos autos que foi realizada audiência de entrevista, Id. 

8268134, bem como perícia médica, conforme laudo de Id. 22043932, 

possuindo assim provas suficientes da incapacidade do Requerido, e 

também acerca da idoneidade da Requerente, em ser sua Curadora, razão 

pela qual, indefiro, o pretendido no sentido de que seja determinada a 

realização de um estudo social, e passo a análise do pedido inicial.Antes 

de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é irmã do Interditando, Id. 7317876 páginas 2/4. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

22043932, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente no dia 24/07/2019, o mesmo é portador de patologia CID 10 

F31 (transtorno afetivo bipolar), I64 (acidente vascular cerebral não 

especificado), G20 (doença de Parkinson) e não apresenta condições de 

gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos 

os atos básicos da sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados 

de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás:"(...) É de ser mantida sentença 

que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens.(...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 
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condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Uilson 

de Campos Tenório, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Maria 

Altina de Campos Tenório, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §

§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a 

curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

do Interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (irmã do interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

do interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023882-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO BENEDITO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DE SOUZA VIANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1023882-04.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: GUMERCINDO 

BENEDITO DE FREITAS Parte Requerida: REQUERIDO: NADIR DE SOUZA 

VIANA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA 

PARTE:GUMERCINDO BENEDITO DE FREITAS, brasileiro, convivente, 

aposentado, inscrito no CPF nº 106.346.141-34, portador do RG nº 

0114897-4, SSP/MT, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): NADIR 

DE SOUZA VIANA, brasileira, convivente, aposentada, inscrita no CPF nº 

338.966.071-20, portadora do RG nº 198379, SSP/MS, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Curatela Provisória movida por Gumercindo 

Benedito de Freitas, em face de Nadir de Souza Viana, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é companheiro da 

Requerida, a qual é acometida com demência da doença de Alzheimer de 

início tardio (CID F001 + G30.1), necessitando de auxílio para seus atos 

mais básicos, não possuindo, portanto, condições de gerir sua vida civil. 

Esclarece que é o Requerente quem dispensa todos os cuidados 

necessários para com a Requerida.Pede, ao final, seja declarada a 

interdição da Requerida e que seja nomeado o Requerente seu curador. O 

pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida 

nomeando o Requerente curador provisório da Requerida, e determinado 

outras, Id. 20685420. Certidão de citação/intimação da Requerida, 

acostada sob o Id. 20984843, onde o oficial da diligência relatou que no dia 

da diligência a Requerida encontrava-se lúcida, informando possuir 

doença de Alzheimer e que concordava com a ação. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id. 22149914. Certidão informando que não 

houve impugnação da Requerida, Id. 22172187. O d. Curador Especial 

nomeado acostou contestação por negativa geral sob o Id. 23087658. 

Relatório de estudo interprofissional acostado sob o Id. 23879474. Parecer 

ministerial acostado sob o Id. 24175588, opinando pela procedência do 

pedido. O Requerente manifestou ratificando os pedidos da inicial, 

requerendo sejam julgados procedentes, Id. 29808900. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ele é companheiro da 

Interditanda, Id. 20645336 - pág 06. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id. 22149914, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo avaliação realizada na paciente em 16/07/2019 a mesma é 

portadora de patologia CID 10 F00.1 + G30 (demência de Alzheimer de 

início tardio + doença de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir 

sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os 

atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 
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exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG- Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- companheiro - da Interditanda, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Nadir 

de Souza Viana até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu companheiro Gumercindo Benedito de Freitas, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012161-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADORACY DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMMY JOSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1012161-89.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ADORACY DE 

SOUZA CARVALHO Parte Requerida: REQUERIDO: TOMMY JOSE DE 

SOUZA CARVALHO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE:ADORACY DE SOUZA CARVALHO, brasileira, casada, 

aposentada, inscrita no CPF nº 107.699.191-20, portadora do RG nº 

0009780-2, SSP/MT, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): TOMMY 

JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito 

no CPF nº 882.456.081-49, portador do RG nº 12683370, SSP/MT, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de curatela provisória movida por Adoracy de 

Souza Carvalho em face de Tommy José de Souza Carvalho, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é mãe do 

Requerido, o qual sofreu um acidente de trânsito ficando hospitalizado de 

Dezembro de 2017 a Abril de 2018; com traumatismo crânio encefálico e 

hemorragia subaracnóidea pós-traumática, deixando-o com graves 

sequelas, como restrição ao leito, sem condições de se deslocar.Alega 

que devido ao acidente o Requerido não fala e precisa de ajuda para 

todos os cuidados do dia a dia.Esclarece que a situação do Requerido é 

grave e sem previsão de melhora, ressalvando, que é a Requerente quem 

está assistindo-o e suprindo suas necessidades mesmo nos atos mais 

simples da vida diária.Pede, a Requerente, ao final, seja sua pretensão 

julgada totalmente procedente.Por decisão, Id n. 13125484, foi antecipado 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido, e determinando outras.Relatório de 

estudo social acostado sob o Id n. 13601576.A d. Curadora Especial 

nomeada apresentou contestação por negativa geral, Id n. 

17099810.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22604978.Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 22630693.A Requerente manifestou no Id n. 23451534 

requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na 

inicial.Manifestação da d. Curadora especial juntada sob o Id n. 

26966898.O Ministério Público manifestou-se nos autos informando que 

não opõe óbice ao pleito contido na inicial, Id n. 27169959.Relatei. 

Fundamento e Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, 

Id n. 13066347. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no 

estado em que se encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto 
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da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 

3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”.Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id n. 22604978, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo a avaliação realizada no paciente em 13/08/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID S06.9 + I69.1 (traumatismo intracraniano, não 

especificado + sequela de hemorragia intracerebral) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para 

realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto 

para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Tommy José de Souza Carvalho até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Adoracy de Souza 

Carvalho, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do interditado) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031150-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. M. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1031150-12.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JENIFER VITORIA 

PEREIRA LOPES Parte Requerida: REQUERIDO: JEVERSON VIEIRA DA 

MOTA JUNIOR FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: JENIFER VITÓRIA PEREIRA LOPES, brasileira, convivente, do 

lar, inscrita no CPF sob o nº 059.609.331-44, RG nº 1957731-1-SSP/MT, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JEVERSON VIEIRA DA MOTA 

JÚNIOR, brasileiro, convivente, entregador, inscrito no CPF sob o nº 

045.639.491-59, RG nº 2145850-2- SSP/MT, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, 

etc...Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

(tutela de urgência) movida por Jenifer Vitória Pereira Lopes em face de 

Jeverson Vieira da Mota Júnior, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que a Requerente é companheira do Requerido 

e atualmente vem cuidando do mesmo, dispensando a ele todos os 

cuidados necessários, em razão da incapacidade deste para os atos da 

vida civil, a qual se originou devido ter sido acometido por acidente 

vascular cerebral hemorrágico secundário a malformação arteriovenosa 

dos vasos cerebrais, sequelas de hemorragia intracerebral (CID 1.I64; CID 

I69-1; CID Q28.2), ocorrido em outubro de 2016.Alega que a incapacidade 
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do Requerido ganha maior relevância diante do fato de que apresenta 

grave comprometimento funcional neurológico, que o incapacita total e 

temporariamente para atividade laborativa, apresentando limitação para a 

vida independente.Informa que o Requerido não possui bens, mas está 

regularmente recebendo o benefício auxílio-doença junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.Aduz, como medida voltada a garantir os 

interesses do Requerido, faz-se necessária a representação legal de 

curador com urgência, devido a necessidade de ser juntado aos autos de 

nº 0008141-77.2018.4.01.3600, que tramita perante o Juízo da 6ª Vara do 

Juizado Especial Federal de Mato Grosso, o Termo de Curatela.Pede, ao 

final, a procedência da ação.Realizada audiência, Id n. 21984286, o 

Requerida foi entrevistado e respondeu as perguntas que lhe foram 

feitas.Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o Requerido 

tem dificuldades para falar, embora consiga fazer sozinho suas 

n e c e s s i d a d e s  p e s s o a i s  d e  h i g i e n e ,  n e c e s s i t a  s e r 

supervisionado.Esclareceu, ainda, que do lado direito do Requerido, em 

razão do aneurisma, ficou comprometido.Em seguida, foi determinado que 

os autos aguardassem o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

apresentação de impugnação e antecipada parcialmente os efeitos da 

tutela, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e, ainda, 

determinada outras providências.O d. Curador Especial apresentou 

contestação por negativa geral no Id n. 23330290.Laudo pericial acostado 

sob o Id n. 24601717.A Requerente, através da petição Id n. 25003805, 

manifestou sua concordância com o laudo pericial apresentado. 

Manifestação do d. Curador especial juntada no Id n. 25969087.O 

Ministério Público manifestou-se nos autos informando que não opõe óbice 

ao pleito contido na inicial, Id n. 27169047.Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, Id n. 27916757.Relatei. Fundamento e 

Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela convive maritalmente com o Interditando, Id n. 

21743095, pág. 1/3. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no 

estado em que se encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto 

da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 

3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”.Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a perícia 

médica, Id n. 24601717, conclusiva no sentido de que: “(...) Em razão de 

seu diagnostico o paciente não apresenta condição tanto física quanto 

mental para gerir sua pessoa e ou administrar seus bens”.E, ainda:“(....) 

Segundo a avaliação realizada no paciente no dia 17/09/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 Q28.2 + I69.1 (malformação arteriovanosa 

dos vasos cerebrais + sequela de hemorragia intracerebral) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil necessitando de auxilio de 

terceiros para tomada de decisões”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018)ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- companheira - do Interditando, que deverá 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Jeverson Vieira da Mota Júnior até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua companheira Jenifer Vitória 

Pereira Lopes, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (companheira do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038048-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
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PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1038048-12.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS Parte Requerida: REQUERIDO: MOACIR DOS 

SANTOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Valmir Alaercio dos Santos, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Moacyr dos Santos_, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 

DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1038048-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de Curatela provisória em antecipação de tutela. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Curatela 

provisória em antecipação de tutela movida por Valmir Alaercio dos 

Santos, em face de Moacyr dos Santos, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que o Requerido residia no município de 

Ivinhema/MS, até o início do mês de maio de 2014, porém, devido à idade 

avançada, por começar a apresentar sintomas de demência, em razão de 

ser portador de Mal de Alzheimer e diante da necessidade de ter maior 

atenção e apoio, o mesmo se mudou com sua esposa para esta Capital. 

Esclarece que atualmente o Requerido não mais possui o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens. Informa que é o filho mais velho do 

Requerido e o único residente nesta Capital, e que sua mãe, esposa do 

Requerido, também é idosa, e, por isso, não tem interesse, condições e 

capacidade para assumir a curatela, restando o encargo e a incumbência 

ao Requerente. Pede, ao final, seja julgado procedente o pedido. O pedido 

veio instruído com os documentos necessários a propositura da ação. Por 

decisão, Id n. 11287264, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando o Requerente Curador provisório do Requerido e, ainda, 

determinada outras providências. O d. Curador Especial nomeado 

apresentou contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 11633441. 

Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 11699371. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22149928. Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, Id n. 22172652. O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido para fins de que seja decretada a 

interdição do Requerido e nomeado o Requerente seu Curador, Id n. 

22552568. O d. Curador Especial manifestou no Id n. 22949784, 

salientando que o laudo pericial, bem como o estudo social realizado 

afluem no sentido de que o Requerido não possui capacidade de reger 

sua pessoa e administrar seus bens na esfera civil, necessitando, 

portanto, de auxílio para o exercício de tais atos. Diante disso, requereu 

seja julgado procedente o pedido, a fim de que seja decretada a interdição 

do Requerido para fins de nomear como seu curador o Requerente. 

Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ele é filho do Interditando. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22149928, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 29/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F00 

(Demência na doença de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir 

sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os 

atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Moacyr dos Santos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Valmir Alaercio dos Santos, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 
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necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas já 

pagas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 28 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023994-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR PEREIRA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAIM NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1023994-07.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: EDENIR PEREIRA 

PAIM Parte Requerida: REQUERIDO: MARCOS PAIM NUNES FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM 

CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: EDENIR PAIM NUNES , 

brasileira , solteira , portador a da Cédula de Identidade RG nº. 0403 . 

854/1 / SP P - MT e inscrit o no CPF 420.404.931 - 15 , com endereço na 

Rua N, nº 114 , bairro areão. Na cidade de Cuiabá/MT., COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): Marcos Paim Nunes (brasileiro , solteiro , 

portador do RG nº 1116061 - 6, 1116061 - 6 SSP/MT, 695.593.681 - 68 , 

PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1023994-07.2018.8.11.0041 Ação: Interdição c/c Tutela Provisória de 

Urgência. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de tutela 

provisória de urgência movida por Edenir Paim Nunes, em face de Marcos 

Paim Nunes, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que é mãe do Requerido, o qual é dependente químico, vivendo, 

atualmente, em um patamar de dependência do qual é impossível curar-se 

sem auxílio profissional. Relata que seu filho/Requerido demonstra não 

possuir discernimento para a prática dos atos da vida civil, e que, 

recentemente, foi internado em uma clínica especializada para tratamento 

de sua dependência. Postula pela decretação de sua interdição, a fim de 

representa-lo e poder garantir os cuidados de que necessita. O pedido 

veio instruído com os documentos necessários a propositura da ação. 

Realizada audiência, Id n. 15448881, o Requerido respondeu as perguntas 

que lhe foram feitas. Informou, ainda, que em razão do uso de drogas em 

alguns instantes, com certa frequência, perde a memória não se 

lembrando de nada e que tem conhecimento da necessidade de 

continuidade do tratamento junto à clínica onde está internado, inclusive, 

ressaltou, que concorda com o pedido de interdição. Na mesma 

oportunidade, a Requerente esclareceu acerca das dificuldades que vem 

enfrentando, pois em toda às vezes precisa tirar o Requerido da clínica 

onde está internado para as providencias junto ao INSS, tendo medo de 

recaídas ou outros incidentes que possam afetar a vida dele. Em seguida, 

foi determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido e determinada outras providências. Certidão 

informando que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 16773306. A 

Requerente indicou médico psiquiatra para realização da perícia, Id n. 

16729834. O d. Curador Especial contestou por negativa geral, Id n. 

17282632. Despacho juntado no Id n. 16775324 nomeando independente 

de compromisso o médico psiquiatra Hélio Boeira Jacobi Junior. 

Manifestação do médico/perito acostada no Id n. 19393060, acompanhado 

das respostas aos quesitos. O Ministério Público opinou pela procedência 

do pedido, Id n. 20170685. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade 

da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra 

que ela é mãe do Interditando, Id n. 14507102. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 19393060, que 

indica que o Requerido é portador de doença classificada pelo CID F. 19.2 

e F. 33.1, que tem a seguinte descrição, respectivamente: “Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso 

de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência e 

transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado’. Ainda, ficou 

consignado no laudo médico que: “no momento não recomendo de forma 

alguma tomar decisões de per si devido a história de graves recaídas” e 

ainda “devido ao vício muito forte ser supervisionado 24 horas por dia”. 

Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria 

Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém 

para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de maiores 

incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão 

de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado 

- p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior 

comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. 

Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do 

curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que 

assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, 

quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora 

Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste contexto, no caso em 

pauta, a indicação pode e deve recair sobre a pessoa da Requerente - 

mãe - do Interditando, que deverá exercer o encargo da curatela 

primordialmente no resguardo dos interesses do Interditando - a seguir 

melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de 

sua enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do 

CPC), em consonância, aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 

do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 1.776 do 

CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Marcos Paim Nunes até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Edenir Paim Nunes, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 
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relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES .DA SILVA 12/06/2019 11:59:17 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATBMYGYQY ID do documento: 20233563 

PJEDATBMYGYQY. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020231-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARLENE DOS SANTOS JERONIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GERALDO JERONIMO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1020231-95.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JARLENE DOS 

SANTOS JERONIMO Parte Requerida: REQUERIDO: JAIR GERALDO 

JERONIMO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Jarlene dos Santos Jeronimo, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Jair Geraldo Jeronimo, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 

DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1020231-95.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição (com pedido de curatela provisória). Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória) movida por Jarlene 

dos Santos Jeronimo, em face de Jair Geraldo Jeronimo, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha do 

Requerido, o qual atualmente não possui capacidade para a prática dos 

atos da vida civil. Informa que o Requerido possui 66 anos de idade e 

apresenta quadro de demência em decorrência de Doença de Alzheimer 

(CID: G 30.91). Esclarece que a situação do Requerido é grave e não tem 

previsão de melhora, oque torna imprescindível o decreto da interdição, 

pois, sem esta, ele resta inapto para gerir sua própria vida. Ressalta que é 

a Requerente quem está efetivamente assistindo seu Requerido, suprindo 

suas necessidades mesmo nos atos mais simples da vida diária. Diante 

disso, pede, ao final, seja julgada procedente a pretensão da Requerente 

a fim de que seja decretada a interdição do Requerido. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários a propositura da ação. Por 

decisão, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a 

Requerente curadora provisória do Requerido e determinada outras 

providências, Id n. 14170632. Relatório de estudo Interprofissional 

acostado sob o Id n. 14729304. O Requerido foi citado, Id n. 15457725. A 

d. Curadora especial nomeada apresentou contestação por negativa geral, 

Id n. 17359125, requerendo a realização de perícia médica para fins de 

que seja averiguada a gravidade da enfermidade do Requerido, com a 

consequente avaliação quanto a incapacidade absoluta ou relativa do 

mesmo. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

19461362. Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 20060118. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

em que pese o requerimento da d. Curadora para realização de perícia 

médica para fins de que seja averiguada a gravidade da enfermidade do 

Requerido, entendo, nesta oportunidade, desnecessária, uma vez que se 

encontram acostadas aos autos provas suficientes da incapacidade do 

Requerido. Ademais, é sabido que, na atual evolução da medicina, o 

Alzheimer é uma doença degenerativa e irreversível, e seus efeitos 

inviabilizam a prática dos atos de natureza civil, via de regra, notadamente 

de caráter patrimonial. Acrescente-se a isso que, desde maio de 2018, o 

Estado de Mato Grosso não disponibiliza médico especializado para fins 

de realização de perícia médica. Assim, indefiro o postulado e passo a 

análise do pedido inicial. Ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha do 

Interditando, Id n. 14061770. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo médico, Id n. 14061776, pág. 3, o qual traz que: “ (...)o quadro de 

demência que o paciente apresenta é em decorrência de Doença de 

Alzheimer. (...) doença é incurável e progressiva (...) (CID: G30.9)”. 

Realizado estudo Interprofissional, Id n. 14729304, “(...) o Requerido se 

apresentou ora confuso, ora lúcido, e no momento parece que já aceitou o 

diagnóstico (...)”. Sendo possível, dessa forma, constatar as dificuldades 

pessoais enfrentadas pelo Requerido, decorrentes de sua idade, da 

doença, suas limitações e os cuidados que esta exige. Ademais, 

observou-se, ainda, que o idoso vem recebendo todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “(...) 

Diante dos documentos juntados aos autos, é induvidosa a necessidade 

de interdição do apelante, não sendo necessária a realização de exame 

pericial”. Precedentes TJRS. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70075095596, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 06/12/2018) Ainda: “(...) Nos 

termos do art. 370 do CPC, sopesando que o atestado médico e o parecer 

psicológico comprovam que a curatelada é permanentemente incapaz para 

praticar os atos da vida civil em razão de ser acometido de esquizofrenia 

paranoide e retardo mental moderado, despicienda, na hipótese em 

comento, a realização de prova pericial. (...)”. (Apelação Cível Nº 

70080344674, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/04/2019) Para Maria Helena 
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Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para 

reger e defender uma pessoa e administrar os bens de maiores 

incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão 

de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado 

- p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior 

comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. 

Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do 

curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que 

assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, 

quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora 

Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste contexto, no caso em 

pauta, a indicação pode e deve recair sobre a pessoa da Requerente- 

filha - do Interditando, que deverá exercer o encargo da curatela 

primordialmente no resguardo dos interesses do Interditando - a seguir 

melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de 

sua enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do 

CPC), em consonância, aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 

do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 1.776 do 

CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Jair 

Geraldo Jeronimo até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua filha Jarlene dos Santos Jeronimo, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 20/05/2019 13:59:57 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACSXRCLPS ID do documento: 19479702 

PJEDACSXRCLPS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011238-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FATIMA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1011238-29.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: TEREZA FATIMA 

ARRAIS Parte Requerida: REQUERIDO: JOAO MACEDO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM 

CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: TERESA FÁTIMA 

ARRAIS MACEDO, brasileira, casada, funcionária pública aposentada, 

portadora da cédula de identidade RG nº 0149335-3 SSP-MT, inscrita no 

CPF nº 209.603.521-04, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

JOÃO MACEDO, brasileiro, casado, cirurgião dentista aposentado, 

portador da cédula de identidade RG nº 028525 SSP-MT, inscrito no CPF 

nº 001.958.551-91, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência, 

proposta por Teresa Fátima Arrais Macedo, em face de João Macedo, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é 

esposa do Requerido, o qual possui diagnóstico de transtorno 

neurocognitivo maior do tipo Alzheimer (CID G30.9), com comprometimento 

cognitivo leve a moderado, perda da capacidade de autonomia para 

situações relacionadas aos atos civis e necessidade de supervisão para 

suas atividades de vida diária.Informa que há algum tempo o Requerido já 

apresentava sintomas da presente doença, entretanto, a Requerente e a 

família acreditava que por se tratar de idoso, com mais de 80 anos, e ser 

uma pessoa reservada, era um problema da idade.Alega que houve um 

episódio em que o Requerido não conseguia sair com o automóvel da 

garagem do apartamento de sua irmã, sendo que ficou quase três horas 

tentando subir a rampa da garagem sem êxito e não permitia que ninguém 

o auxiliasse.Ressalta que após esse ocorrido, os familiares começaram a 

perceber outras dificuldades por parte do Requerido, como não conseguir 

abrir as portas do apartamento com as chaves, sendo que as perdia 

constantemente.Diante desses fatos, a Requerente passou a acompanhar 

o Requerido nas suas atividades diárias.Assevera que tem pessoas se 

aproveitando do Requerido, pois este estava e continua “distribuindo” 

valores em espécie.Assegura que o Requerido efetua saques em sua 

conta corrente e apesar da tentativa da Requerente de impedir tal ato, este 

não aceita e ainda fica agressivo com a mesma.Destaca que o Requerido 

efetua diariamente a compra de salgados na Padaria Viena, no valor 

aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e, ainda, distribui 

dinheiro para os funcionários do referido estabelecimento, não sabendo 

distinguir muitas vezes entre uma cédula de dois reais e uma cédula de 

cem reais.Pede, ao final, sejam os pedidos julgados procedentes para fins 

de nomear a Requerente curadora definitiva do Requerido.Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação.Por decisão, foi 

antecipado, em parte, os efeitos da tutela pretendida, nomeando a 

Requerente curadora provisória do Requerido, e determinada outras 

providências, Id n. 18847080.Realizada audiência, o Requerido foi 

entrevistado, respondendo às perguntas que lhes foram feitas, Id n. 

19626241A Requerente na mesma oportunidade esclareceu que já tomou 

as providências junto a instituição financeira no sentido de limitar o saque 

diário, que o Requerido não tem efetuado gastos desnecessários e que a 

situação está controlada.Em seguida, foram determinada outras 
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providências.O d. Curador nomeado apresentou contestação por negativa 

geral no Id n. 22157768.Laudo pericial acostado sob o Id n. 22256825.A 

Requerente no Id n. 22491411 manifestou sua concordância com o laudo 

pericial e pugnou pela procedência do pedido.O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, Id n. 22780738.Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, Id n. 25720018.Manifestação do d. 

Curador Especial acostada no Id n. 27928526.Petição da Requerente 

acostada sob o Id n. 28326713 requerendo a juntada de cópia do 

documento pessoal do Requerido, Id n. 28326721/ 28326730.Relatei. 

Fundamento e Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é esposa do 

Interditando, Id n. 18758624. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra.Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”.Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”.Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22256825, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada no paciente no dia 30/07/2019 o mesmo é portador de 

patologia CID F00 (Demência na doença de Alzheimer) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxilio de terceiros para 

realizar os atos básicos de sua vida civil tanto para se alimentar quanto 

para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens.(...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- esposa - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

João Macedo até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua esposa Teresa Fátima Arrais Macedo, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC)Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa do interditado) 

e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante 

a ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Custas já pagasTransitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023111-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MOTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCO OAB - MT14743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JONAS DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1023111-26.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARILENE MOTA 

DA SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: RODRIGO JONAS DA SILVA 

FREITAS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARILENE MOTA DA SILVA, brasileira, separada judicialmente, 

aposentada, inscrita no RG nº 535378 SSP/GO, portadora do CPF n. 

180.440.421-72, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): RODRIGO 

JONAS DA SILVA FREITAS, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 

035.417.041-44 e inscrito no RG sob o nº 1403438- SSP, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 
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AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição (Curatela) movida por Marilene Mota da Silva em face de Rodrigo 

Jonas da Silva Freitas, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que é mãe do Requerido, o qual é portador de retardo do 

desenvolvimento fisiológico mental (CID R62), o que faz com que a idade 

social e capacidade adaptativa do Requerido seja equivalente ao de uma 

criança de 08 anos, apesar de sua idade cronológica ser de 33 

anos.Alega que sempre assumiu toda a responsabilidade em relação ao 

filho, e dispõe todos os cuidados necessários para com ele, que necessita 

de auxílio para todos os atos da vida civil.Esclarece que o Requerido é 

solteiro e não possui bens a serem administrados, tendo somente a 

Requerente para auxiliá-lo, a qual pretende, com a curatela, requerer 

benefício para o filho junto ao INSS.Pede, ao final, seja julgado totalmente 

procedente o pedido.Instruiu a inicial com os documentos necessários a 

propositura da ação.Realizada audiência, o Requerido respondeu às 

perguntas que lhe foram feitas.Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu que o Requerido passa o dia todo assistindo televisão, reclama 

de cansaço e por vezes se comporta como se fosse criança, suas 

atitudes não condizem com sua idade. Informou, ainda que, por orientação 

médica, o Requerido não faz uso de medicação, mas é necessário 

cuidado quando o mesmo fica nervoso para que não venha a acontecer 

algo pior.Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e 

determinadas outras providências, id. 21127612.O d. Curador nomeado 

apresentou contestação por negativa geral, id. 23102436.Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o id. 23829294. Certidão informando que não 

houve impugnação pelo Requerido, id. 24414371. A Requerente 

manifestou no id. 24670329, onde concordou com o laudo pericial e 

requereu a procedência da ação.Manifestação do d. Curador sob o id. 

27399520.O Ministério Público manifestou-se nos autos informando que 

não opõe óbice ao pretendido pela Requerente, id. 29329767.Relatei. 

Fundamento e Decido.Primeiramente, necessário observar que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, 

id. 20516611, página 02. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra.Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”.Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”.Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível a interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id n. 22605788, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo a avaliação realizada no paciente em 26/08/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 R62 + F71 (retardo de maturação + retardo 

mental moderado) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e 

necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de 

sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”.Neste sentido, aliás"(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Rodrigo Jonas da Silva Freitas até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Marilene Mota da Silva, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do interditado) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Custas já pagas. Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021985-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA COICARE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MATHIAS DA SILVA COICARE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1021985-43.2016.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANE 

APARECIDA COICARE Parte Requerida: REQUERIDO: ALESSANDRO 

MATHIAS DA SILVA COICARE FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE:LUCIANA APARECIDA COIÇARE, brasileira, 

solteira, estagiária, filha de Bernardino Coiçare e Maria de Lourdes Miguel, 

portadora da CI/RG n.º 11845735, expedida pela SJ/MT, inscrita no CPF/MF 

n.º 695.551.251-04, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A):ALESSANDRO MATHIAS DA SILVA COIÇARE, brasileiro, solteiro, 

beneficiário do INSS, portador da CI/RG n.º 1884852-4, expedida pela 

SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF n.º 025.846.071-74, filho de Bernardino 

Coiçare e Eliana da Silva PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, 

etc...Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória 

movida por Luciana Aparecida Coiçare em face de Alessandro Mathias da 

Silva Coiçare, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que é irmã, somente por parte de pai, do Requerido, o qual possui 

deficiência mental severa (CID 10 F.72), tendo limitações em sua 

comunicação, habilidades sociais, desenvolvimento psicomotor, 

etc.Esclarece que a genitora do Requerido é falecida, e logo após, houve 

o falecimento de seu genitor, passando assim, a ser guardiã do irmão, que 

era menor à época dos fatos.Afirma que, deste então, a Requerente e sua 

mãe dispensam todos os cuidados necessários ao Requerido no dia a dia, 

tendo em vista a doença que o acomete ser crônica e por tempo 

indeterminado, impossibilitando-o de gerir sua vida sozinho.Pede, a 

Requerente, ao final, seja sua pretensão julgada totalmente 

procedente.Por decisão, id. 4354359, foi antecipado parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória 

do Requerido, e determinando outras.Relatório de estudo psicossocial 

acostado sob o id. 4790524. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o id. 

22267062.Parecer ministerial acostado sob o id. 22809197, opinando pela 

procedência da ação.A Requerente manifestou no id. 22981763, 

requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na 

inicial.Certidão informando que não houve impugnação pelo Requerido, id. 

26677319. A d. Curadora Especial nomeada apresentou contestação por 

negativa geral, requerendo ao final, realização de estudo psicossocial, id. 

28621851. Relatei. Fundamento e Decido.Primeiramente, em que pese a d. 

Curadora Especial tenha postulado pela realização de estudo psicossocial, 

id. 28621851 – página 03, constata-se dos autos que já foi realizado tal 

estudo, acostado sob o id. 4790524, possuindo assim provas suficientes 

da incapacidade do Requerido e também acerca da idoneidade da 

Requerente, em ser sua Curadora, razão pela qual, indefiro, o pretendido 

no sentido de que seja determinada a realização de um estudo 

psicossocial, e passo a análise do pedido inicial.Antes de tudo, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é irmã do Interditando, ids. 4311246 e 4311176. Desta feita, é possível 

o julgamento do processo, no estado em que se encontra.Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, id. 

22267062, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente no dia 01/08/2019, o mesmo é portador de patologia CID 10 

Q85.1 + F70 (esclerose tuberosa + retardo mental) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para 

realizar todos os atos básicos de sua vida, tanto para se alimentar quanto 

para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens.(...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Alessandro Mathias da Silva Coiçare, até eventual cessação da 

incapacidade, nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Luciana 

Aparecida Coiçare, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 

3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizar, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do Interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do interditado) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 
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(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038719-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1038719-64.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO 

TEODORO AMORIM FERREIRA Parte Requerida: REQUERIDO: OSVALDO 

TEODORO FERREIRA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARCELO TEODORO AMORIM FERREIRA, brasileiro, 

convivente, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 10542280 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 815.197.701-97, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): OSVALDO TEODORO FERREIRA ( seu genitor) 

brasileiro, viúvo, aposentado por invalidez, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 320910 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n° 

064.789.561-72, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição movida por Marcelo Teodoro Amorim Ferreira, em face de 

Osvaldo Teodoro Ferreira, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é filho do Requerido, o qual é acometido 

com doença degenerativa progressiva e irreversível (CID F01.3).Esclarece 

que o Requerido é titular de cotas em empresas e sua incapacidade 

passou a refletir nas atividades da empresa, bem como em suA vida 

financeira, não possuindo mais, o Requerido, condições de geri-las 

sozinho. Informa que é consenso no meio familiar a procedência da 

curadoria do Requerido, para gestão de seus melhores interesses. 

Realizada audiência de entrevista, o Requerido respondeu as perguntas 

que lhe foram feitas, informando que reside em companhia de sua filha e 

de uma cuidadora. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que 

está a frente dos negócios da empresa há aproximadamente oito anos, no 

entanto, a condição do Requerido se agravou de tal forma que sequer 

consegue assinar os documentos necessários à atividade empresarial. Em 

seguida, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando o 

Requerente curador provisório do Requerido, e determinado outras, Id. 

24000121. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id. 24756381. O d. 

Curador Especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id. 

26735110. Parecer ministerial acostado sob o Id. 29776799 pela 

procedência da ação. Certidão informando que não houve impugnação do 

Requerido, Id. 29785791. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é filho do Interditando, Ids. 23331920 e 23331923. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id. 

24756381, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 08/10/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 I69.4 + 

F01.3 (sequela de acidente vascular cerebral não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico + demência vascular mista, cortical e 

subcortical). Não apresenta condições de gerir sua vida civil, necessita de 

auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto 

para se alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste 

sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. ...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Osvaldo Teodoro Ferreira até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Marcelo Teodoro Amorim 

Ferreira, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 
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pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará do curador nomeado, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, o curador se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Custas já 

pagas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 28 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024304-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAGALHAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA MAGALHAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1024304-13.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANA PAULA 

MAGALHAES DE ARAUJO Parte Requerida: REQUERIDO: OLIVIA 

MAGALHAES DE ARAUJO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: ANA PAULA MAGALHÃES MARTINS LAPA, 

brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF nº 717.645.771-91, 

portadora do RG nº 1315521-0, SSP/MT, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): OLIVIA MAGALHÃES DE ARAÚJO, brasileira, solteira, 

aposentada, inscrita no CPF nº 275.035.771-34, portadora do RG nº 

0120055-0, SSP/MT, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição (com pedido de Curatela provisória) movida por Ana Paula 

Magalhães Martins Lapa, em face de Olivia Magalhães Araújo, ambas 

qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerente 

é filha da Requerida, a qual não possui capacidade para a prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger a sua pessoa e seus bens, em razão 

de ser portadora da doença de Alzheimer.Informa que é a Requerente 

quem está efetivamente assistindo sua mãe/Requerida, suprindo suas 

necessidades mesmo nos atos mais simples da vida diária.Pede, ao final, 

seja julgado procedente o pedido a fim de que seja consolidada a liminar 

concedida depois de decretada à interdição da Requerida.Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação.Por decisão, Id n. 

15319180, foi antecipado os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória da Requerida e, ainda, determinada outras 

providências.Certidão juntada sob o Id n. 15719596 informando que, no ato 

da citação, a Requerida se encontrava acamada devido a enfermidade, 

não tendo condições de receber a citação, sendo procedido tal ato na 

pessoa do filho desta, Sr. Antônio Benedito de Magalhães. Certidão 

informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

16596415.Relatório de estudo interprofissional acostado sob o Id n. 

16988965.A d. Curadora especial nomeada apresentou contestação por 

negativa geral, Id n. 17359345.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o 

Id n. 22379514. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

para fins de que seja decretada a interdição da Requerida e nomeada a 

Requerente como sua curadora, Id n. 22875268.A d. curadora especial 

manifestou sua ciência a respeito do laudo psiquiátrico juntado aos autos 

e informou que não se opõe quanto a prova técnica apresentada, Id n. 

22960031.A Requerente postulou para que os pedidos que constam na 

inicial sejam julgados procedentes, Id n. 23444141.Relatei. Fundamento e 

Decido.Primeiramente, necessário observar que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 14548493, pág. 1. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22379514, o qual traz que “(...) Segunda a avaliação realizada na paciente 

no dia 05/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00 + G30.0 

(Demência na doença de Alzheimer + Doença de Alzheimer) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxilio de 

terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para 

alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, 

aliás:"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)Ainda: se tratar de 

medida extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas 

nos autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de 

reger sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 
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Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Olivia Magalhães Araújo até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Ana Paula Magalhães 

Martins Lapa, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.Independente das providências acima, 

levando em conta a recomendação dos profissionais que participaram do 

Estudo Social, renove o Estudo Social para fins de constatar a atual 

situação da Interditada e com o objetivo de orientar os parentes a ter 

participação nos cuidados para com a Interditada.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029478-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARLOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CARLOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1029478-03.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA 

CARLOS ALMEIDA Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA DE LOURDES 

CARLOS ALMEIDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Benedita Carlos Almeida Sakai, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Maria de Lourdes Carlos Almeida, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, 

etc...Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória 

proposta por Benedita Carlos Almeida Sakai, em face de Maria de Lourdes 

Carlos Almeida, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é filha da Requerida, a qual é idosa e portadora de doença 

de Alzheimer avançado (CID 10 - G30), Síndrome da cauda equina (CID 10 

- G83.4) e Paraplegia espástica (CID 10 - G82.1)Informa, ainda, que a 

Requerida não goza mais de pleno discernimento e de condições para 

continuar a exercer os atos da sua vida civil, sendo necessária a 

nomeação de um curador para representa-la. Destaca que a Requerida é 

viúva e após ter sido acometida pelas enfermidades acima relatadas, é a 

Requerente que tem assumido toda a responsabilidade por ela e 

procedendo com os cuidados necessários, garantindo a devida prestação 

de assistência.Pede, a Requerente, ao final, seja julgado procedente o 

pedido.Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da 

ação.Por decisão, Id n. 15392432, foi antecipada parcialmente os efeitos 

da tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória da 

Requerida e, ainda, foi determinada outras providências.Relatório de 

estudo interprofissional acostado no Id n. 16366206.Certidão informando 

que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 19291010.O d. Curador 

especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id n. 

20025784. Parecer ministerial acostado sob o Id n. 22183822 opinando 

pela procedência do pedido. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id 

n. 22504606. Com nova vista dos autos, o Ministério Público ratificou o 

parecer lançado anteriormente, Id n. 22871651.Manifestação do d. 

Curador especial acostada no Id n. 27636082.A Requerente nada 

manifestou nos autos acerca do laudo pericial juntado, Id n. 

28044847.Relatei. Fundamento e Decido.Antes de tudo, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é filha da Interditanda, Id n. 15210579, pág. 2. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22504606, o qual traz que “(...) Segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 11/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00.1 

(demência na doença de Alzheimer de início tardia) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de supervisão e auxílio de 

terceiros para realizar atos básicos de sua vida tanto para se alimentar 

quanto de higiene pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser mantida 

sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é 

constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 
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incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015. 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Maria 

de Lourdes Carlos Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Benedita Carlos Almeida 

Sakai, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033859-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA BEZERRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1033859-54.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: NILDA BEZERRA 

RAMOS Parte Requerida: REQUERIDO: JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Nilda 

Bezerra Ramos, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): Josafat de 

Oliveira Ramos, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de tutela provisória de urgência movida por Nilda 

Bezerra Ramos em face de Josafat de Oliveira Ramos, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é esposa do Requerido, o 

qual é idoso e devido sua condição de saúde, não pode mais gerir seus 

atos da vida civil em razão de estar acometido por grave enfermidade, 

doença de Alzheimer, desde o ano de 2013.Alega que o Requerido, devido 

sua condição de saúde, apresenta elevado grau de dependência da 

Requerente e terceiros para gerir sua vida e não consegue, inclusive, 

assinar seu próprio nome, o que impede expedir procuração para atos de 

sua vida.Esclarece a Requerente que já vinha prestando os serviços 

necessários de gerenciamento dos interesses do Requerido, mediante 

procuração em cartório, bem como repassando procuração aos filhos 

para diversos afazeres do cotidiano, visto que dada sua dependência, 

este consome muito de seu tempo diário e como o Requerido não assina 

mais, outra solução não há a não ser a interdição do mesmo.Pede, ao final, 

sejam os pedidos da presente ação julgados procedentes, confirmando a 

tutela de urgência para nomear em definitivo a Requerente como curadora 

do Requerido, que deverá representa-lo e assisti-lo em todos os atos da 

vida civil.Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura 

da ação.Por decisão, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido, e determinada 

outras providências, Id n. 15799868.Relatório de estudo psicológico 

acostado sob o Id n. 16817766.O Requerido foi citado, Id n. 

18523524.Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 18742708/ 19411076.Petição do Requerente juntada sob o 

Id n. 19405656/19405673.O d. Curador Especial apresentou contestação 

por negativa geral no Id n. 20915029.Nova petição da Requerente 

requerendo seja o Requerido encaminhado para avaliação através de 

médico particular, Id n. 21365571, cujo pedido foi atendido e foi nomeado 

perito e determinada sua intimação, conforme Id n. 25672756.Laudo 

pericial acostado sob o Id n. 27216401/ 27216405.Manifestação do d. 
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Curador Especial acostado no Id n. 27248481, requerendo seja julgado 

procedente o pedidoParecer ministerial juntado no Id n. 27280530 não se 

opondo aos pedidos constantes na inicial.Relatei. Fundamento e 

Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é esposa do Interditando, Id n. 15749606. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 27216401, 

conclusiva no sentido de que: “Diante da avaliação feita durante o ato 

pericial, e os exames apresentados concluo que o Sr. Josafat de Oliveira 

Ramos possui quadro neuro degenerativo, compatível com Demência de 

Alzheimer (G30 CID 10) grau grave. Trata-se de um quadro incapacitante e 

irreversível. Sendo assim, concluo que o Sr. Josafat é totalmente incapaz 

de realizar qualquer ato da vida civil, devendo ser interditado”.Neste 

sentido, aliás"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, 

julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, 

por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida quando as 

provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de ser o 

interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018Para Maria Helena Diniz:“A curatela é 

o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387.Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 

537).Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve 

recair sobre a pessoa da Requerente- esposa - do Interditando, que 

deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses do Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Josafat de Oliveira Ramos até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua esposa Nilda Bezerra Ramos, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (esposa do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014303-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VITOR VIEIRA GONCALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1014303-66.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA VIEIRA 

DA SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: DANIEL VITOR VIEIRA 

GONCALVES DE LIMA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARIA VIEIRA DA SILVA, CPF: 001.725.031-59, COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A):DANIEL VITOR VIEIRA GONÇALVES 

LIMA, CPF: 063.021.331-30, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1014303-66.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição movida por Maria 

Vieira da Silva, em face de Daniel Vitor Vieira Gonçalves de Lima, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerente 

é mãe do Requerido, o qual é portador de retardo mental grave (CID 10 

F72.0) e epilepsia (CID G40), com evidente atraso mental. Informa que a 
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Requerente vem cuidando de seu filho diariamente e lhe auxilia nas suas 

necessidades e que em decorrência de sua condição psíquica, o 

Requerido possui dependência total de terceiros, tendo em vista que não 

consegue deambular adequadamente, nem exprimir sua vontade. Pede, ao 

final, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a antecipação da 

tutela, para fins de nomear em definitivo a Requerente, como curadora do 

Requerido, que deverá representá-lo ou assisti-lo em todos os atos de sua 

vida civil, de acordo com os limites da curatela fixados na sentença, 

principalmente para representá-lo junto ao INSS referente ao seu benefício 

previdenciário de amparo assistencial ao deficiente, bem como junto aos 

Bancos e lotéricas para movimentar e sacar os valores mensais de seu 

benefício, e gerir seus recursos. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 

13663129, o Interditando foi entrevistado, porém, não respondeu nenhuma 

das perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, a 

Requerente esclareceu que o Requerido tem convulsões, crises 

nervosas, fica bastante agressivo, já atentou contra a vida da irmã mais 

nova; já tentou colocar fogo na casa; Esclareceu que até mesmo as 

necessidades pessoais e fisiológicas são necessárias ajudas. Em 

seguida, foi determinado que se aguardasse o prazo para apresentação 

de impugnação pelo Requerido, antecipada parcialmente os efeitos da 

tutela, nomeando a Requerente curadora provisória do mesmo, e 

determinada outras providências. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido para fins de que seja decretada a interdição do 

Requerido e nomeada a Requerente sua Curadora, Id n. 13881797. A d. 

Curadora Especial nomeada apresentou contestação por negativa geral, Id 

n. 14351460. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22043896. 

Certidão informando que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 

22115126. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é mãe do Interditando, Id n. 13380378, pág. 6. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22043896, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 24/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 G40 e 

F72.0 (Epilepsia e retardo mental grave) e não apresenta condições de 

gerir sua vida civil e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos 

os atos básicos de sua vida, tanto para se alimentar quanto para cuidados 

de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença 

que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Daniel 

Vitor Vieira Gonçalves de Lima até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Maria Vieira da Silva, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016562-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MOREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MOREIRA MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1016562-68.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ROSANIA 

MOREIRA MORAIS Parte Requerida: REQUERIDO: ANTONIA MOREIRA 
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MORAES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Rosania Moreira Morais, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Antonia Moreira Morais, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1016562-68.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição (com pedido de curatela provisória) Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória) movida por 

Rosania Moreira Morais, em face de Antonia Moreira Morais, ambas 

qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha da 

Requerida, a qual não possui capacidade para a prática dos atos da vida 

civil, em razão de ser portadora de quadro clínico compatível com Epilepsia 

e Paralisia Cerebral (CID 10- G40, G80). Salienta que em que pese a 

declaração médica descrever o diagnóstico como paralisia “infantil”, vê-se 

pela Classificação Internacional de Doença (CID) que a patologia que 

assola à Requerida é denominada de paralisia cerebral. Ressalta que é a 

Requerente quem assiste sua mãe/Requerida suprindo suas 

necessidades mesmo nos atos mais simples da vida diária. Afirma que a 

Requerida não é proprietária de qualquer bem imóvel ou mesmo bem móvel 

de valor considerável. Dessa forma, pede seja a pretensão inicial seja 

julgada procedente a fim de que seja decretada a interdição da Requerida. 

Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Por decisão, foi antecipada parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeada a Requerente curadora provisória da Requerida e determinada 

outras providências, Id n. 7946557. A Requerida foi citada, Id n. 8221789. 

Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 9237115 e 20045328. A 

Requerente postulou pela procedência dos pedidos, Id n. 12732069 e 

14281860. Laudo pericial acostado sob o Id n. 14039834. O Ministério 

Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 14423618. A Requerente 

requereu a procedência dos pedidos constantes na inicial, Id n. 12732069 

e 14281860. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 16020819. A d. Curadora nomeada à Requerida 

apresentou contestação por negativa geral, Id n. 17099169. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, ressalto que é aplicável, inclusive 

aos processos em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, 

por assegurar os interesses das pessoas com deficiência, o vigente 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência”, também em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, 

necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 7359301, pág. 2. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 14039834, 

conclusiva no sentido de que: “Após a avaliação da periciada, conclui que 

ela possui demência não especificada e epilepsia, classificadas 

respectivamente no Cid 10 – F03 e G40, prejudicando sua autonomia, 

memória, orientação tempo/espaço e seu discernimento, tornando-a 

parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens e negócios”. 

Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Antonia Moreira Morais até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Rosania Moreira Morais, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 
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custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 20/05/2019 14:00:24 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASLNSWYZK ID do documento: 20047964 

PJEDASLNSWYZK OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 DE MARÇO DE 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006134-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENI BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1006134-56.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JUCENI BORGES 

GONCALVES Parte Requerida: REQUERIDO: JURACI BORGES 

GONCALVES, RITA BORGES DE OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JUCENI BORGES GONÇALVES, 

brasileira, solteira, do lar, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 

1144157-7, SSP/MT, CPF nº. 846.986.161-15, telefones (65) 99202 0504 e 

(65) 98111-9019, residente e domiciliada na Rua Vinte e Nove, nº. 413, 

Bairro Pedra 90, CEP 78099-145, em Cuiabá (MT)., COMO CURADOR (A), 

DO INTERDITADO (A): Juraci Borges Gonçalves, em substituição a 

curadora Rita Borges de Oliveira , PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVE SENTENÇA: Processo nº 

1006134-56.2019.8.11.0041 Ação: Substituição do Exercício de Curatela 

Vistos, etc... Antes de tudo, acolho a emenda a inicial de Id n. 18856622 e 

determino as retificações e anotações necessárias junto a autuação, 

procedendo-se a exclusão da interditada Juraci Borges Gonçalves do polo 

passivo da ação e, colocando, em substituição, sua atual curadora Rita 

Borges de Oliveira, com sua respectiva qualificação. No mais, passo a 

análise do feito. Trata-se de Ação de Substituição do Exercício de Curatela 

ajuizada por Juceni Borges Gonçalves em face de Rita Borges de Oliveira, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento em síntese, de que a 

Requerente é filha da Interditada Juraci Borges Gonçalves, que não possui 

o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens, por ser portadora de quadro 

clínico compatível com o CID 10. I10, E10.9 e CID I69.4(sequela de Acidente 

Vascular Encefálico). Informa que a incapacidade da Interditada foi 

reconhecida administrativamente pela Previdência Social ao deferir o 

benefício assistencial e judicialmente nos autos da ação de Interdição de 

código n. 387484, que tramitou perante este Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Esclarece que quando da 

decretação da interdição fora nomeada curadora a Sra. Joacy Barcelo 

Borges, tia materna da Requerente. Todavia, recentemente, foi promovido 

o pedido de substituição da curadora para a Sra. Rita Borges de Oliveira, 

ora Requerida. Entretanto, salienta que referida curadora, atualmente está 

acometida pela doença de câncer, o que a impossibilita a exercer o 

múnus. Pede, ao final, a procedência do pedido para fins de que seja 

nomeada a Requerente curadora da Interditada, em substituição à 

curadora nomeada anteriormente, a fim de possibilitar imediatamente o 

início do exercício da curatela, já que a mesma encontra-se com saúde 

debilitada, autorizando-a a proceder ao levantamento do benefício junto do 

INSS em nome da Interditada, bem como autorizando a movimentar conta 

corrente relativo ao recebimento do benefício previdenciário e gerir seus 

recursos. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimada, a Requerente procedeu a emenda a inicial 

incluindo a atual curadora da Interditada no polo passivo da ação, Id n. 

18856622. Relatório de estudo social acostado sob o Id n. 20045339. 

Parecer ministerial opinando pela procedência do pedido, Id n. 20663867. É 

o relatório. Decido. Como visto no relatório, busca-se a substituição de 

curadora da Interditada. Observa-se, mormente pelo que se extrai dos 

autos e do relatório de estudo social que não há indícios que desabonem a 

conduta da Requerente em exercer o encargo da curadoria, até porque a 

Requerida apresentou declaração autorizando o ajuizamento da presente 

ação, Id n. 1786847, o que comprova sua concordância e a viabilidade do 

pedido. Desta feita, a prova produzida converge, sem dúvida, para a 

conclusão de que é viável a substituição de curador. Neste sentido: 

Pedido de substituição de Curatela. Postulante que cuida do interdito, em 

substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que autoriza a 

substituição da curatela. Curador que deverá prestar compromisso e 

administrar com responsabilidade os rendimentos do incapaz Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 3 2 4 6 2 2 0 0 9 8 2 6 0 3 9 6  S P 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, 

que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo exposto, e 

mais que dos autos consta, nomeio à Interditada Juraci Borges Gonçalves, 

curadora, em substituição, a Sra. Juceni Borges Gonçalves, em razão da 

mesma estar incapacitada de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes a curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

Interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039106-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINES ARISTIDES XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSA ARISTIDES XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1039106-79.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARINES 

ARISTIDES XAVIER Parte Requerida: REQUERIDO: DEUSA ARISTIDES 

XAVIER FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

MARINES ARISTIDES XAVIER, brasileira, solteira, cabeleireira, inscrita no 

CPF nº 873.908.171-00, portadora do RG nº 0860275-1, SSP/MT,COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): DEUSA ARISTIDES XAVIER, 

brasileira, inscrita no CPF nº 630.257.361-00, portadora do RG nº 

0182581-0, SSP/MT, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição (com pedido de Curatela provisória) proposta por Marines 

Aristides Xavier, em face de Deusa Aristides Xavier, ambas qualificadas 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha da Requerida, a 

qual é idosa e portadora de doença de Alzheimer (CID 10 – G30).Afirma a 

Requerente que devido a doença que acomete a Requerida, esta não 

possui capacidade para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger a sua pessoa e seus bens.Pede, a Requerente, ao final, seja julgada 

totalmente procedente sua pretensão.Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação.Realizada audiência, Id n. 

24000096, a Requerida foi entrevistada e respondeu de forma desconexa 

as perguntas que lhe foram feitas.Na mesma oportunidade, a Requerente 

esclareceu que a Requerida mora em sua companhia, precisa de auxílio 

para banho, cortar unhas, cabelos, enfim todos os atos para sua 

manutenção tem que ser praticados por terceiros.Em seguida, foi 

determinado que os autos aguardassem o prazo de 15 (quinze) dias para 

eventual apresentação de impugnação e antecipada parcialmente os 

efeitos da tutela, nomeando a Requerente curadora provisória da 

Requerida e, ainda, determinada outras providências.Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 24756643. A d. Curadora especial 

nomeada apresentou contestação por negativa geral, Id n. 26667860, 

pleiteando a realização de estudo psicossocial.A Requerente postulou 

para que os pedidos que constam na inicial sejam julgados procedentes, Id 

n. 26888794.O Ministério Público manifestou-se nos autos informando que 

não opõe óbice ao pleito contido na inicial, Id n. 27007184.Certidão 

informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

27893302.Relatei. Fundamento e Decido.Primeiramente, em que pese a d. 

curadora especial tenha postulado pela realização de estudo psicossocial, 

Id n. 26667860, constata-se dos autos provas suficientes da incapacidade 

da Requerida e também acerca da idoneidade da Requerente, em ser sua 

Curadora, razão pela qual, indefiro, o pretendido e passo a análise do 

pedido inicial.Necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 14548493, pág. 1. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

24756643, o qual traz que “(...) Segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 08/10/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 G30 (Doença 

de Alzheimer). Não apresenta condições de gerir sua vida civil, 

necessitando de auxilio de terceiros para realizar todos os atos básicos 

de sua vida tanto para alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Deusa Aristides Xavier até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Marines Aristides Xavier, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da interditada) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 
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do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome da interditada, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025315-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VOSNIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SEBASTIAO VOSNIAK ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1025315-14.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA VOSNIAK Parte Requerida: REQUERIDO: MARCOS SEBASTIAO 

VOSNIAK ALVES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARIA DE FÁTIMA VOSNIAK, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): MARCOS SEBASTIÃO VOSNIAK ALVES, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1025315-14.2017.8.11.0041 Ação: Interdição com pedido liminar. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido liminar, proposta 

por Maria de Fatima Vosniak, com objetivo de interditar seu filho, Marcos 

Sebastião Vosniak Alves, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que o Requerido é portador de retardo mental leve (CID 10 

F70.1) e esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0). Alega que devido a sua 

condição psíquica, o Requerido perdeu o discernimento da realidade, não 

consegue se comunicar, escrever ou exprimir qualquer vontade. Informa 

que o Requerido se encontra sem condições de responder por si próprio, 

motivo pelo qual acha-se impossibilitado de reger qualquer ato básico de 

seu cotidiano, necessitando assim, de auxilio de terceiros para qualquer 

atividade. Dessa forma, pede seja julgado procedente o pedido para fins 

de que seja nomeada a Requerente curadora do Requerido. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários a propositura da ação. No Id n. 

9507873 foi designada data para audiência de entrevista e determinada 

outras providências. Realizada audiência, Id n. 9898793, o Requerido foi 

entrevistado e respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Na mesma 

oportunidade, a Requerente esclareceu que o Requerido fala com 

dificuldade, tem problemas na visão, precisa dar banho, cortar unhas, 

cabelos, enfim todos os atos para sua manutenção tem que ser praticado 

por terceiros. Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e 

determinada outras providências. Certidão informando que não houve 

impugnação pelo Requerido, Id n. 10274159. A d. Curadora especial 

nomeada apresentou contestação por negativa geral, Id n. 10655229, 

requerendo a realização de perícia médica para fins de que seja 

averiguada a gravidade da enfermidade do Requerido, com a consequente 

avaliação quanto a incapacidade absoluta ou relativa do mesmo. Laudo 

técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22075597. A d. Curadora 

especial manifestou no Id n. 22212083 afirmando que a interdição é a 

melhor solução ao caso, pois a tomada de decisão apoiada não resolveria 

os interesses do Requerido, em razão do contido no Laudo técnico 

psiquiátrico. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

22542316. A Requerente requereu a procedência dos pedidos postos na 

inicial, Id n. 22984132. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, 

necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é mãe do Interditando, Id n. 9470966, pág. 5. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22075597, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada no 

paciente em 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F20.0 

(Esquizofrenia paranoide) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 
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Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Marcos Sebastião Vosniak Alves até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Maria de Fatima Vosniak, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029046-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1029046-47.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DOS 

ANJOS BARBOSA CORREA Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA 

BARBOSA DA COSTA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARIA DOS ANJOS BARBOSA CORREA, brasileira, 

divorciada, do lar, portadora da carteira de identidade RG nº. 0378471-1, 

emitida pela SSP/MT, e inscrita no cadastro de pessoa física sob o nº. 

353.674.311-00, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): MARIA 

BARBOSA DA COSTA, brasileira, incapaz, portadora da Carteira de 

Identidade RG nº. 389.504, SSP/MT, e do CPF nº. 304.298.701-91, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Substituição do Exercício de Curatela ajuizada por Maria dos Anjos 

Barbosa Correa, qualificada nos autos, sob o argumento em síntese, de 

que é sobrinha da Sra. Maria Barbosa da Costa, que não possui o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens, em razão de ser portadora de 

quadro clínico compatível com o CID 10. I10 e CID I69.4 (sequela de 

Acidente Vascular Cerebral).Informa que a incapacidade da interditada foi 

reconhecida judicialmente nos autos da ação de Interdição n. 

45783-84.2015.811.0041, código 1048645, que tramitou perante este Juízo 

da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões.Esclarece que a Sra. 

Alzira Carvalho Barbosa, exerceu a curadoria de forma escorreita até o 

mês de maio de 2019, quando veio a falecer (23/04/2019).Afirma a 

Requerente que diante disso, a Interditada passou a ficar sob seus 

cuidados, residindo com ela, após a morte da Sra. Alzira Carvalho 

Barbosa.Ressalta a Requerente que devido aos problemas mentais e 

físicos da Interditada, e a necessidade de cuidado médicos constantes, 

necessita que seja nomeada como curadora da interditada a fim de que 

possa representá-la junto ao INSS, referente ao seu benefício 

previdenciário, aos bancos e lotéricas para movimentar e sacar os valores 

mensais de sua conta bancária e gerir seus recursos.Pede, a Requerente, 

ao final, seja julgado procedente o pedido. A inicial veio instruída com os 

documentos necessários a propositura da ação.Por decisão, Id n. 

21758997 foi nomeada a Requerente, em substituição, curadora provisória 

da Interditada, e determinada outras providências.Relatório de estudo 

social acostado sob o Id n. 23692931.Parecer ministerial não opondo óbice 

ao pedido inicial, Id n. 28273609.É o relatório. Decido.Como visto no 

relatório, busca-se a substituição de curadora da Interditada.Observa-se, 

mormente pelo que se extrai dos autos e do relatório de estudo social que 

não há indícios que desabonem a conduta da Requerente em exercer o 

encargo da curadoria.Desta feita, a prova produzida converge, sem 

dúvida, para a conclusão de que é viável a substituição de curador.Neste 

sentido:Pedido de substituição de Curatela. Postulante que cuida do 

interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que autoriza 

a substituição da curatela. Curador que deverá prestar compromisso e 

administrar com responsabilidade os rendimentos do incapaz Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 3 2 4 6 2 2 0 0 9 8 2 6 0 3 9 6  S P 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013).Logo, diante do que consta nos autos a indicação 

pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, que 

exercerá, doravante, o múnus da curatela definitiva.Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, nomeio à Interditada Maria Barbosa da Costa, 

curadora, em substituição, a Sra. Maria dos Anjos Barbosa Correa, em 

razão da mesma estar incapacitada de realizar pessoalmente atos da vida 

civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes a curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora e, ainda, pela ausência 

de notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado.Em 

obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 
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Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da interditada, da curadora e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção da 

curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do Código 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique e 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029719-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TEREZA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIANE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1029719-74.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JOANA TEREZA 

DA SILVA ARAUJO Parte Requerida: REQUERIDO: ELIZIANE ALVES 

GARCIA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Joana Tereza da Silva Araújo, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Eliziane Alves Garcia, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 

DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº 1029719-74.2018.8.11.0041 Ação: Interdição (com 

pedido de curatela provisória) Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição 

(com pedido de curatela provisória), proposta por Joana Tereza da Silva 

Araújo em face de Eliziane Alves Garcia, ambas qualificadas nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é tia materna da Requerida, a qual é 

portadora de retardo mental desde que nasceu. Esclarece que a situação 

da Requerida é grave, não tem cura e que é imprescindível a interdição, 

uma vez que a mesma é inapta para gerir a própria vida. Informa que é a 

Requerente quem está efetivamente assistindo e suprindo as 

necessidades da Requerida. Pede, ao final, seja a pretensão da 

Requerente julgada procedente. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência, a Requerida foi 

entrevistada e respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Em seguida, 

a Requerente prestou esclarecimentos em relação a Requerida. Após, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para eventual impugnação e 

antecipado parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

15700257. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 16467783. A d. Curadora especial nomeada à Requerida 

apresentou contestação/impugnação por negativa geral, pleiteando a 

realização de estudo psicossocial, Id n. 21608258. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22077702. A d. Curadora especial 

manifestou nos autos salientando que as provas e as alegações que 

constam dos autos afluem no sentido de que a interdição é a melhor 

solução ao caso, Id n. 22211903. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 22544689. A Requerente manifestou no Id n. 

22985873 requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na 

inicial. Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, em que pese a d. 

curadora especial tenha postulado pela realização de estudo psicossocial, 

Id n. 21608258, constata-se dos autos provas suficientes da incapacidade 

da Requerida e também acerca da idoneidade da Requerente, em ser sua 

Curadora, razão pela qual, indefiro, o pretendido e passo a análise do 

pedido inicial. Necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é tia da Interditanda. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 22077702, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na paciente 

no dia 16/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F70.1 (retardo 

mental) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de 

auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto 

para se alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste 

sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- tia materna - da Interditanda, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 
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Eliziane Alves Garcia até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua tia materna Joana Tereza da 

Silva Araújo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (tia materna 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 12/11/2019 17:24:26 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAPMFGMWLC ID do documento: 

26058919 PJEDAPMFGMWLC OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023101-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1023101-50.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JURACI DE 

ARRUDA ARAUJO Parte Requerida: REQUERIDO: PERPETUO DE ARRUDA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JURACI DE 

ARRUDA ARAÚJO, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

PERPETUO DE ARRUDA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023101-50.2017.8.11.004. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência liminar. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Interdição c/c tutela de urgência liminar movida por Juraci de Arruda 

Araújo, em face de Perpetuo de Arruda, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é sobrinha do Requerido, o qual está 

internado na UTI do Hospital São Benedito, incapacitado de exercer os 

atos da vida civil. Destaca que seu quadro é grave e irreversível, 

pleiteando pela procedência do pedido para nomear, em definitivo, a 

Requerente, Curadora do Requerido, com a finalidade de representa-lo ou 

assisti-lo em todos os atos de sua vida civil. O pedido veio instruído com 

os documentos necessários a propositura da ação. Esclarece que o 

Requerido possui 02 (dois) filhos, sendo um deles interditado e o outro não 

tem interesse em assumir os cuidados com o pai. Em razão do noticiado 

pela Requerente que um dos filhos do Requerido é Interditado; que a 

curatela fora deferida no processo de n. 2002/84 junto ao Juízo da 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, foi por este 

Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões declinada à 

competência em favor daquele Juízo, uma vez que a Requerente ao 

assumir a curatela do Requerido automaticamente assumiria as 

responsabilidades também com o filho do Interditado. No entanto, o Juízo 

da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões devolveu a este Juízo da 

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões o presente processo, 

entendendo que por não haver conexão, este processo deve tramitar 

perante o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Id n. 

9677573, haja vista que a Ação de Curatela em favor de Eliseu Manoel de 

Arruda, Processo n. 2002/84, código 61937 foi arquivada. O feito foi 

recepcionado por este Juízo que ao analisar o caso concreto, antecipou 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido; dada a peculiaridade do caso, foi 

determinado estudo social em substituição a entrevista; nomeado curadora 

especial ao Requerido caso não haja manifestação por ele nos autos; 

determinado perícia médica, além de outras providências, Id n. 9916584. O 

relatório do estudo social adveio aos autos, Id n. 10465506. Certidão 

acostada no Id n. 10649738, informando que o Requerido teve alta 

hospitalar. Contestação por negativa geral apresentada pela curadora 

especial nomeada ao Requerido, requerendo a realização de perícia 

médica para fins de que seja averiguada a gravidade da enfermidade do 

Requerido e que em caso de não comprovação sejam os pedidos iniciais 

improcedentes, Id n. 12998570. Sob o Id n. 13743304, fora informado pela 

POLITEC que a perícia agendada foi cancelada, sem previsão de retorno, 

em razão da falta de profissional habilitado. No Id n. 12621595 foi 

indeferido o pedido de alienação de bem de propriedade do Requerido, Id 

n. 12611402, ressaltando que deverá ser postulado em procedimento 

próprio. Intimada, a Requerente trouxe aos autos laudo/atestado médico, 

que descreveu que a doença do Requerido é irreversível, qualificada pelo 

CID I69, não estando apto para exercer os atos da vida civil, Id n. 

19348515. Parecer ministerial opinando pela procedência, Id n. 20127192. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de 

tudo, em que pese o requerimento da d. Curadora para realização de 

perícia médica para fins de que seja averiguada a gravidade da 

enfermidade do Requerido, entendo, nesta oportunidade, desnecessária, 

uma vez que se encontram acostadas aos autos provas suficientes da 

incapacidade do Requerido, Id n. 19348515. Ademais, acrescente-se a 

isso que, desde maio de 2018, o Estado de Mato Grosso não disponibiliza 

médico especializado para fins de realização de perícia médica. Assim, 

indefiro o postulado e passo a análise do pedido inicial. Assim sendo, 

necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é sobrinha do Interditando, Id n. 9174308. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 
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Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo/atestado de Id n. 19348515 

assinado pela médica Mariana M. Sant” Ana, CRM 5732, que certifica a 

incapacidade do Requerido, qualificando como “irreversível apresentando 

agnosia e apraxia não estando apto para exercer atos da vida civil”. 

Ademais, realizado estudo social, assim foi concluído: (...) “Em visita 

domiciliar observamos que o interditando Sr. Perpetuo não possui 

discernimento, se locomove sozinho, fala sem coerência em seu 

discurso”. (...) “Constatamos que a Sra. Juraci de Arruda Araújo, está 

prestando cuidados ao interditando Sr. Perpetuo de Arruda e ao 

interditando Sr. Elizeu Manoel de Arruda, filho do interditando; cuidados 

esses relacionados à moradia, saúde, convivência familiar, e cuidados 

básicos para sobrevivência humana”. (...) “A Requerente demonstrou 

preocupação em relação à saúde e bem estar de seu tio ora interditando, 

enfatizando que está aguardando a evolução do tratamento de seu tio”. 

Sendo assim, é possível, dessa forma, constatar as dificuldades pessoais 

enfrentadas pelo Requerido, decorrentes da doença, suas limitações e os 

cuidados que esta exige, convergindo com o histórico apresentado pela 

Requerente. Ademais, observou-se, ainda, que o Requerido vem 

recebendo todos os cuidados necessários ao seu bem estar. Neste 

sentido, aliás, já se decidiu: “(...) Diante dos documentos juntados aos 

autos, é induvidosa a necessidade de interdição do apelante, não sendo 

necessária a realização de exame pericial”. Precedentes TJRS. APELO 

IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075095596, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 

06/12/2018). Ainda: “(...) Nos termos do art. 370 do CPC, sopesando que o 

atestado médico e o parecer psicológico comprovam que a curatelada é 

permanentemente incapaz para praticar os atos da vida civil em razão de 

ser acometido de esquizofrenia paranoide e retardo mental moderado, 

despicienda, na hipótese em comento, a realização de prova pericial. (...)”. 

(Apelação Cível Nº 70080344674, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/04/2019). Para 

Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código 

Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto 

Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência 

jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos 

interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a 

disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser 

curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, 

Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente - sobrinha - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses dele - a 

seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e 

acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Perpetuo de Arruda até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua sobrinha Juraci de Arruda 

Araújo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (sobrinha do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012586-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE 

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: 

Processo: Numero: 1012586-82.2019.8.11.0041 Parte Autora: 

REQUERENTE: JOCELIA RODRIGUES DE SOUZA Parte Requerida: 

REQUERIDO: FABIO LUIZ DE SOUZA NEVES FINALIDADE: para 

conhecimento de terceiros e para que a Requerente tome ciência desta 

sentença e, ainda, de que fora revogada a decisão em que foi nomeada 

curadora provisória do Requerido, conforme abaixo transcrito. SENTENÇA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012586-82.2019.8.11.0041. Ação: 

Interdição (com pedido de curatela provisória) Vistos etc... Trata-se de 

Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória), proposta por 

Jocélia Rodrigues de Souza, com objetivo de interditar seu filho Fabio Luiz 

de Souza Neves, ambos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial (Id n. 18956988). Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência, o Requerido foi 

entrevistado, e, na mesma oportunidade, após a oitiva também da 

Requerente, foi antecipada parcialmente os efeitos da tutela pretendida e 

nomeada a Requerente curadora provisória do Requerido. Foi, ainda, 

determinada outras providências, Id n. 19425320. Certidão informando que 

decorreu o prazo sem manifestação/impugnação do Requerido, Id n. 

20135297. Tentada a intimação pessoal da Requerente para tomar 

conhecimento do agendamento da perícia médica do Requerido, foi 

informado na certidão de Id n. 21263632, que segundo informações do 

irmão da mesma, ela se mudou para a Europa. O d. Defensor Público 

informou que tentou entrar em contato pelo telefone informado nos autos 

com a Requerente, contudo não obteve êxito. Informou, ainda, que ela não 

compareceu na Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito, Id n. 

24555984. É o relatório. Fundamento. Decido. O presente processo, 

conforme relatado, está paralisado, e, sem providências pela Requerente 

quanto ao seu prosseguimento desde o mês de julho/2019, quando 

tentada sua intimação pessoal, restou infrutífera. Assim, é certo que “de 

acordo com a sistemática processual civil, é ônus da parte manter o seu 
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endereço atualizado nos autos, de forma a permitir a sua intimação 

pessoal dos atos processuais ocorridos no curso da demanda. - A 

negligência e omissão da parte, nesse tocante, pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 30/10/2013). Além do mais, no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil está previsto que o Juiz não resolverá o mérito quando: 

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Extrai-se da 

jurisprudência: “(...) Caso dos autos em que a Defensoria Pública 

apresentou manifestação em 2017, noticiando que a parte autora deixou 

de contatar o órgão desde 2015, e que não logrou êxito em contatar a 

autora no endereço e telefone por ela indicados, restando infrutífera sua 

intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo. Evidenciado o 

desinteresse da parte autora (abandono da causa), além de que o filho 

implementou a maioridade, não havendo óbice à extinção do feito. 

Apelação desprovida”.(Apelação Cível, Nº 70079897369, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, 

Julgado em: 07-08-2019) Assim sendo, considerando, portanto, o 

manifesto desinteresse da Requerente, impõe-se a extinção do feito. Dito 

isso, não se pode olvidar ainda que por regra e exigibilidade decorrentes 

dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, os autos não poderão permanecer, eternamente, 

sem que os interessados efetivem o seu trâmite exigido por lei, pois, tal 

inércia prejudica inclusive o serviço judicial, (prestação jurisdicional) 

abarrotando os escaninhos das Secretarias e ocupando o tempo dos 

servidores (relatórios, etc) sem nenhum resultado prático positivo. 

Ressalto, ainda, que a presente sentença é prolatada até mesmo em 

observância das metas estipuladas pelo CNJ e pela Corregedoria do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive através do Ofício Circular 

725/2013, no sentido de racionalizar/diminuir o congestionamento do 

estoque de processos, que se encontram paralisados e sem possibilidade 

de prosseguimento, visando, primordialmente, alcançar o direito 

constitucional dos jurisdicionados quanto à duração razoável do processo 

na Justiça. Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários ao 

trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pelo 

interessado, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, III, do Código de 

Processos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria 

do e. TJMT. Considerando o acima decidido, revogo a decisão de Id n. 

19425320 no tocante a nomeação da Requerente curadora provisória do 

Requerido. Expeça-se edital para conhecimento de terceiro e para que a 

Requerente tome ciência desta sentença e, ainda, de que fora revogada a 

decisão em que foi nomeada curadora provisória do Requerido. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002884-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SIQUEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAIR PARANATI DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1002884-15.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARLI DA 

SIQUEIRA RODRIGUES Parte Requerida: REQUERIDO: NATAIR PARANATI 

DE SIQUEIRA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: MARLI DA SIQUEIRA RODRIGUES, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): NATAIR PARANATI DE SIQUEIRA, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1002884-15.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição movida por Marli da 

Siqueira Rodrigues, em face de Natair Paranati de Siqueira, ambas 

qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha da 

Requerida, a qual é portadora de demência vascular mista, cortical e 

subcortical (CID 10 F 01.3) não respondendo conscientemente por si só, 

encontrando-se incapaz para os atos da vida civil. Informa que a 

Requerente vem cuidando de da Requerida diariamente e lhe auxilia nas 

suas necessidades. Pede, ao final, seja julgado procedente o pedido, 

confirmando-se a antecipação da tutela, para nomear em definitivo a 

Requerente curadora da Requerida. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Por decisão, foi antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeada a Requerente 

curadora provisória da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

18136333. Foi certificado no Id n. 18423935 que a Requerida não possuía, 

no momento de sua citação, condições mentais nem físicas, em razão de 

ser acometida da doença de Alzheimer e Esquizofrenia, conforme relatado 

pela Requerente. Diante disso, foi realizada a citação e intimação da 

Requerida na pessoa de sua neta. Relatório de estudo social acostado 

sob o Id n. 19407723. Certidão informando que não houve impugnação 

pela Requerida, Id n. 19408798. A d. Curadora nomeada à Requerida 

apresentou contestação por negativa geral, Id n. 20093627. Impugnação à 

contestação no Id n. 20799706. Laudo pericial acostado sob o Id n. 

22845454. A d. Curadora especial manifestou no Id n. 24219918, nada se 

opondo quanto a prova técnica. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 24239644. Relatei. Fundamento e Decido. 

Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 17511898, pág. 2. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 22845454, 

conclusiva no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na paciente 

no dia 20/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F20.0+F00 

(Esquizofrenia paranoide + Doença de Alzheimer) e não apresenta 

condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para 

realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto 

para cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser 

mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o procedente quando 

é constatado pelo exame médico pericial que o interditando encontra-se 

incapacitado para se auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese 

em que o laudo social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam 

que a interditada não tem o necessário discernimento completo para os 

atos da vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 57 de 696



Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida 

extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos 

autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Natair 

Paranati de Siqueira até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Marli da Siqueira 

Rodrigues, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013831-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1013831-02.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANA MARIA DE 

PAULA Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA DE PAULA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM 

CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: ANA MARIA PAULA, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): MARIA PAULA, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1013831-02.2017.8.11.0041. Ação: Interdição (com pedido de Curatela 

provisória). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição (com pedido de 

Curatela provisória) movida por Ana Maria de Paula, em face de Maria de 

Paula, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

a Requerente é filha da Requerida, a qual é idosa não possui capacidade 

para a prática dos atos da vida civil, uma vez que apresenta sequela 

neuro psiquiátrica com quadro de instabilidade e agitação psicomotora 

(CID: F06.7, F23.1 e G40.8). Informa que é a Requerente quem 

efetivamente assiste a sua mãe, ora Requerida, suprindo suas 

necessidades mesmo nos atos mais simples da vida diária. Pede, ao final, 

a procedência do pedido para fins de que seja consolidada a liminar 

concedida depois de decretada à interdição da Requerida. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Realizada 

audiência, Id n. 7350732, a Requerida foi entrevistada, porém, não 

respondeu nenhuma das perguntas que lhe foram feitas. Na mesma 

oportunidade, foi observado que a Requerida tem deficiência auditiva 

elevada e a Requerente esclareceu que a Requerida quase não fala, 

precisa de ajuda de terceiros para sua higiene pessoal, não pode sair 

para nenhum lugar sozinha. Em seguida, mesmo diante da afirmação da 

Requerente de que a Requerida não consegue se expressar, condições 

observadas durante a audiência, foi determinado que os autos 

aguardassem o prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação e 

antecipada parcialmente os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória da Requerida e, ainda, determinada outras 

providências. A d. Curadora especial nomeada apresentou contestação 

por negativa geral, Id n. 9353966/9353996. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido para fins de que seja decretada a interdição da 

Requerida e nomeada a Requerente como sua curadora, Id n. 10126609. A 

Requerente postulou para que os pedidos que constam na inicial sejam 

julgados procedentes, Id n. 10226397/10226489. Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22041477. Certidão informando que não 

houve impugnação pela Requerida, Id n. 22113115. Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, em que pese a d. representante do Ministério 

Público tenha através do Id n. 12795305 postulado nova vista dos autos 

após a juntada do laudo pericial, constato dos autos que já houve parecer 

favorável juntado sob o Id n. 10126609 e que o laudo técnico psiquiátrico 

foi conclusivo ao afirmar que “(...) a paciente não apresenta nenhuma 
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condição mental para gerir sua pessoa ou administrar seus bens”, Id n. 

22041477. Diante disso, entendo desnecessária oportunizar nova vista ao 

Ministério Público e passo a análise dos autos. Necessário observar que 

de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 6786626, pág. 2. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no 

estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto 

da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 

3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida". Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id n. 22041477, o qual traz que “(...) a patologia da 

Requerida à torna absolutamente incapaz de exercer suas atividades da 

vida civil” e que esta “(...) não apresenta nenhuma condição mental para 

gerir sua pessoa ou administrar seus bens”. Concluiu, ainda, referido 

laudo: “(...) Segundo avaliação realizada na paciente no dia 16/07/2019 a 

mesma é portadora de patologia CID 10 G40.8 + F06.7 + F23.1 (Epilepsia + 

Transtorno cognitivo leve + Transtorno psicótico agudo polimórfico sem 

sintomas esquizofrênicos) não apresenta condições de gerir sua vida civil 

e necessita de auxílio para realizar os atos básicos de sua vida, tanto 

para se alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste 

sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em pedido de 

interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame médico 

pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir 

e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia 

médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o 

necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser 

decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Maria 

de Paula até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora 

na pessoa de sua filha Ana Maria de Paula, com fundamento no art. 755, § 

1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitadas. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (filha da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

DE MARÇO DE 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000186-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA DORADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1000186-70.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ADINA 

DOURADO Parte Requerida: REQUERIDO: MARIA FRANCISCA DORADO 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Adina 

Dourado, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A):Maria Francisca 

Dourado, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1000186-70.2018.8.11.0041 Ação: Interdição (com pedido de curatela 

provisória). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição (com pedido de 

curatela provisória) movida por Adina Dourado, em face de Maria 

Francisca Dourado, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em 
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síntese, de que a Requerente é filha da Requerida, a qual é idosa e não 

possui capacidade para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens, em razão de ser portadora de quadro 

clínico compatível com síndrome demencial, osteoporose, bócio nodular, 

hipertensão arterial e incontinência urinária. Informa que como a doença 

que acomete a Requerida é crônica e sua incapacidade é por tempo 

indeterminado, necessária é a sua interdição. Ressalta que a Requerente 

possui uma irmã, Sra. Miriam Dourado Rodrigues, a qual não possui 

condições de auxiliar nos cuidados de sua genitora, pois fora aposentada 

por invalidez. Assim, salienta que quem efetivamente assiste sua 

genitora/Requerida é a Requerente, suprindo suas necessidades mesmo 

nos atos mais simples da vida diária. Afirma que a Requerida é proprietária 

de um imóvel. Pede, ao final, a procedência da ação. Instruiu o feito com 

os documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeada a Requerente 

curadora provisória da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

11870048. Realizada audiência, Id n. 12834952, a Interditanda foi 

entrevistada, porém, não respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Em 

seguida, a Requerente esclareceu que a Interditanda é uma pessoa muito 

calma mas sofre de demência e não consegue sair à rua sozinha; embora 

não precise de ajuda para os atos pessoais de higiene, esclarece que é 

preciso ficar com cuidados para que nada de mal aconteça, como por 

exemplo uma queda e informou que a Interditanda tem 82 anos. Na 

sequência, foram determinadas outras providências. A d. Curadora 

especial nomeada à Requerida apresentou contestação por negativa 

geral, Id n. 13456859. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22077801. Certidão informando que não houve impugnação pela 

Requerida, Id n. 22103744. O Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido, Id n. 22471200. A Requerente manifestou no Id n. 22982685 

requerendo sejam julgados procedentes os pedidos postos na inicial. O d. 

Curador especial informou sua ciência acerca do laudo pericial juntado 

aos autos e requereu o prosseguimento do feito, Id n. 23091926. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, 

Id n. 11285670, pág. 2. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 22077801, conclusiva no sentido de que: “Segundo 

avaliação realizada na paciente no dia 16/07/2019 a mesma é portadora de 

patologia CID 10 F70 + F03 + M81.9 (retardo mental + demência não 

especificada + osteoporose) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Maria 

Francisca Dourado até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua filha Adina Dourado, com fundamento no art. 

755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão 

da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitada. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (filha da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 13/11/2019 16:25:14 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYNTTHVGP ID do documento: 

26120535 PJEDAYNTTHVGP OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009740-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALICA CIDILLA BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1009740-29.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ELOIZA 

APARECIDA BARROS MARTINS Parte Requerida: REQUERIDO: TALICA 

CIDILLA BARROS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS, brasileira, casada, do 

lar, portadora do RG nº. 1049713-7, SEJUSP/MT, CPF nº. 961.012.451-87, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): TALIÇA CIDILLA BARROS, 

brasileira, solteira, deficiente, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 

1918520-0, emitida pela SSP/MT, e CPF nº. 019.144.311-54, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição movida por Eloiza Aparecida Barros Martins, em face de Taliça 

Cidilla Barros, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, 

de que é mãe da Interditanda, a qual é portadora de retardo mental grave 

(CID F72), apresentando agitação psicomotora com comorbidade da 

patologia base.Esclarece que em razão da doença, a Interditanda 

necessita de cuidados especiais para qualquer prática do dia a dia e que a 

mesma não possui capacidade para a prática dos atos da vida civil.Pede, 

ao final, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a antecipação 

da tutela, para nomear em definitivo a Requerente como curadora da 

Interditanda.Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação.Por decisão, Id n. 12760436, foi antecipado os efeitos 

da tutela, nomeando a Requerente curadora provisória da Requerida e, 

ainda, determinada outras providências.Relatório de estudo social juntado 

no Id n. 13601574.Certidão juntada sob o Id n. 14141260 informando que 

foi constatado pelo Oficial da diligência que a Requerida não tem 

condições de ser citada pessoalmente, uma vez que apresenta 

comportamento infantil, necessita de acompanhamento constante de 

monitora na escola para que não se machuque e não tem condições de 

entender o caráter da presente demanda.A d. Curadora especial nomeada 

apresentou contestação por negativa geral, Id n. 21999835.Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22379534.Certidão informando que 

decorreu o prazo sem apresentação de manifestação/impugnação pela 

Requerida, Id n. 22501428.A Requerente apresentou impugnação a 

contestação, Id n. 22722368, ratificando os pedidos formulados pela 

Requerente a fim de que sejam julgados procedentes todos os pedidos 

postos na inicial.O Ministério Público opinou, em seu parecer, para que 

seja realizada a complementação do estudo social visando a verificação 

da real capacidade de discernimento da Interditanda, devendo constar no 

estudo informação expressa sobre a viabilidade/possibilidade da adoção 

da medida de tomada de decisão apoiada, Id n. 26695115.Relatei. 

Fundamento e Decido.Primeiramente, em que pese o parecer ministerial de 

Id n. 26695115, pugnando para que seja realizada a complementação do 

estudo social visando a verificação da real capacidade de discernimento 

da Interditanda, indefiro, isso porque, o laudo técnico psiquiátrico de Id n. 

22379534 informa que a patologia psiquiátrica da Requerida a torna 

absolutamente incapaz de exercer suas atividades da vida civil.Afirma, 

ainda, referido laudo que “Em razão de seu diagnóstico a paciente não 

apresenta nenhuma condição mental para gerir sua pessoa ou administrar 

seus bens”.Dito isso, passo a análise do pedido inicial.Necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é mãe da Interditanda, Id n. 12687185, pág. 3. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra.Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22379534, o qual traz que “(...) Segunda a avaliação realizada na paciente 

no dia 05/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F72 + G40 

(retardo mental grave + epilepsia) e não apresenta condições de gerir sua 

vida civil, e necessita de auxilio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Taliça Cidilla Barros até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Eloiza Aparecida Barros 

Martins, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 
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autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe da interditada) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome da interditada, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028183-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES DE ARRUDA E SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE ARRUDA E SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1028183-62.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA GOMES DE ARRUDA E SA Parte Requerida: REQUERIDO: JOAO 

CARLOS DE ARRUDA E SA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES DE ARRUDA E SÁ , 

brasileira, solteira, autônoma, portadora da carteira de identidade nº 

1279424 - 4, SSP/MT, inscrita sob o CPF Nº 338.265.011 - 87, com 

residência e domicílio na Rua José da Silva Monteiro, nº 136, Edifício Pôr 

do Sol, BL 02, Apto 302, Bairro Miguel Sutil, ci dade Cuiabá/MT, CEP: 78048 

- 295., COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): JOÃO CARLOS DE 

ARRUDA E SÁ, brasileiro , solteiro , maior incapaz , nascido na data de 

30/05/1962, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1028183-62.2017.8.11.0041. Ação: Interdição c/c pedido de tutela 

provisória de urgência. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido de tutela provisória de urgência movida por Maria de Fátima Gomes 

de Arruda E Sá, em face de João Carlos de Arruda E Sá, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmã do 

Requerido, o qual é portador de transtorno mental, Esquizofrenia 

paranoide (CID – 10 F20.0 + F32.2). Alega que o Requerido está com 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, e desde a década de 80, quando se 

envolveu com espécies variadas de tóxicos (drogas), se tornou 

dependente químico, razão pela qual se tornou incapaz. Informa que a 

genitora do Requerido é viúva, aposentada e devido sua idade avançada, 

está impossibilitada de prestar os auxílios e cuidados necessários ao filho. 

Esclarece que todos os irmãos estão em concordância, quanto a 

designação da curatela do Requerido para a Requerente, pois a mesma já 

vem o acompanhando em tratamentos e todos os demais assuntos desde 

o ano de 2004. Ressalta que no Requerido desde o ano de 1989, data em 

que ficou constatada a total dependência química, começou a manifestar 

os distúrbios mentais e inúmeras atitudes inconsequentes, de modo que, o 

seu genitor, já falecido, tentou de várias maneiras ajudar o filho, levando-o 

até para fora do estado na tentativa de obter a libertação com o vícios das 

drogas. Destaca que por conta da instabilidade emocional e dos distúrbios 

mentais sempre aumentado, o Requerido está em tratamento há muitos 

anos, inclusive com o uso de medicamentos, contudo, vem apresentando, 

condutas estranhas, como perda de consciência por cerca de vários dias, 

alteração de comportamento e de sono, surtos constantes, condições 

essas que o incapacita tanto para o trabalho produtivo, bem como, para 

prática de atos da vida civil. Salienta que o Requerido já se encontra sob 

os cuidados e responsabilidade da Requerente e que o mesmo não possui 

bens ou rendas. O pedido veio instruído com os documentos necessários 

a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 10101366, o Requerido 

respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Informou, ainda, que ouve 

vozes e que tomando medicamentos fica mais tranquilo; mora nos fundos 

da casa de sua mãe e quem lhe mantém e dispensa cuidados a sua 

pessoa é a sua mãe e a sua irmã/Requerente. Na mesma oportunidade, a 

Requerente esclareceu que o Requerido tomando os medicamentos ele 

fica bem, no entanto, sem os medicamentos se torna uma pessoa mais 

nervosa, com crises, fala alto, grita a noite. Informou, também, que os 

medicamentos são ministrados por ela e pela genitora. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido e determinada outras providências. Certidão 

informando que não houve impugnação pelo Requerido, Id n. 10827060. O 

d. Curador Especial contestou por negativa geral, postulando pela 

improcedência dos pedidos que constam na inicial, Id n. 10881246. Petição 

da Requerente acostada sob o Id n. 12375682, acompanhada de 

documentos, requerendo o deferimento do pedido de tutela antecipada 

para fins de que seja nomeada curadora provisória do Requerido. 

Despacho juntado sob o Id n. 14527832 determinando a realização de 

estudo social e outras providências. A Requerente indicou médico para 

realização da perícia, Id n. 14884443, vindo através do Id n. 15749223 ser 

determinada a intimação do mesmo para informar quanto ao seu interesse 

em ser nomeado perito e apresentar proposta de honorários. 

Manifestação do médico/perito acostada no Id n. 19825600, acompanhado 

das respostas aos quesitos, Id n. 19825591. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, Id n. 20700850. Relatei. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, em que pese não tenha sido realizado o estudo social 

conforme determinado no Id n. 14527832, constata-se dos autos provas 

suficientes da incapacidade do Requerido e também acerca da idoneidade 

da Requerente, em ser sua Curadora. Diante disso, passo a análise do 

pedido. Necessário observar que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é irmã do Interditando. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 19825591, 

conclusiva no sentido de que o Requerido é portador de transtorno mental 

(CID:10 F20.0) (esquizofrenia paranoide). Ficando ainda consignado que: 

“O paciente também foi usuário de drogas ilícitas, estando no momento 

sem usar e frequentando grupos de mutua ajuda. Por esta razão a 

interdição deve ser total, pois sua patologia é um transtorno incurável, 

devendo ter cuidados médicos por toda vida”. Neste sentido, aliás, já se 
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decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos 

autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. 

Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Ainda: “(...) A interdição, por se 

tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida quando as provas 

produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando 

incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert 

Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da 

súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág.537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- irmã - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de João 

Carlos de Arruda E Sá até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua irmã Maria de Fátima Gomes de 

Arruda E Sá, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 13/06/2019 14:46:59 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHZTBPTLY ID do documento: 20703824 

PJEDAHZTBPTLY. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018513-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAS GRACAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1018513-29.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ELIZETE DAS 

GRACAS BARBOSA Parte Requerida: REQUERIDO: ROGERIO JOSE DE 

ALMEIDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: Elizete das Graças Barbosa, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): Rogério José de Almeida, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1018513-29.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição movida por Elizete 

das Graças Barbosa, em face de Rogério José de Almeida, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerente 

é mãe do Requerido, o qual é portador de paralisia cerebral (CID 10 G80) e 

retardo mental moderado (CID 10 F71), cuja doença o incapacita de se 

autogerir, necessitando de cuidados especiais de terceiros. Informa a 

Requerente que vem cuidando de seu filho/Requerido diariamente e lhe 

auxilia nas suas necessidades. Pede, ao final, seja julgado procedente o 

pedido, confirmando-se a antecipação da tutela, para nomear em definitivo 

a Requerente como curadora do Requerido para que possa representá-lo 

ou assisti-lo em todos os atos de sua vida civil, de acordo com os limites 

da curatela prudentemente fixados na sentença, principalmente junto ao 

INSS/SEGES-MT referente a pensão por morte de seu genitor, bem como 

junto aos Bancos e lotéricas, para movimentar, sacar os valores mensais 

de seu benefício, e gerir seus recursos. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 

20029191, o Interditando foi entrevistado, porém, não respondeu nenhuma 

das perguntas que lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, o 

Requerente prestou esclarecimentos acerca do Requerido. Em seguida, foi 

determinado que se aguardasse o prazo para apresentação de 

impugnação pelo Requerido, antecipada parcialmente os efeitos da tutela, 

nomeando a Requerente curadora provisória do mesmo, e determinada 

outras providências. A d. Curadora Especial nomeada apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 21989945. Laudo técnico psiquiátrico 

acostado sob o Id n. 22077276. Certidão informando que não houve 

impugnação pelo Requerido, Id n. 22160905. A d. Curadora Especial 

manifestou salientando que as provas e alegações constantes dos autos 

convergem no sentido de que a interdição é a melhor solução ao caso, Id 

n. 22211892. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido para 

fins de que seja decretada a interdição do Requerido e nomeada a 

Requerente sua Curadora, Id n. 22683340. A Requerente apresentou 

impugnação à contestação no Id n. 22871121 e ratificou os pedidos 

formulados na inicial, postulando pela sua procedência. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, ainda, que de 
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acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, 

Id n. 19769015, pág. 1. Desta feita, é possível o julgamento do processo, 

no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II 

do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo técnico psiquiátrico, Id n. 22077276, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo avaliação realizada no paciente em 24/07/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 G80+F71 (paralisia cerebral + retardo mental 

moderado) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita 

de auxílio para realizar atos básicos de sua vida”. Neste sentido, aliás: 

"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”.(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Rogério José de Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Elizete das Graças 

Barbosa, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 

85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024304-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAGALHAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA MAGALHAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1024304-13.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANA PAULA 

MAGALHAES DE ARAUJO Parte Requerida: REQUERIDO: OLIVIA 

MAGALHAES DE ARAUJO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: ANA PAULA MAGALHÃES MARTINS LAPA, 

brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF nº 717.645.771-91, 

portadora do RG nº 1315521-0, SSP/MT, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): OLIVIA MAGALHÃES DE ARAÚJO, brasileira, solteira, 

aposentada, inscrita no CPF nº 275.035.771-34, portadora do RG nº 

0120055-0, SSP/MT, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição (com pedido de Curatela provisória) movida por Ana Paula 

Magalhães Martins Lapa, em face de Olivia Magalhães Araújo, ambas 

qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerente 

é filha da Requerida, a qual não possui capacidade para a prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger a sua pessoa e seus bens, em razão 

de ser portadora da doença de Alzheimer.Informa que é a Requerente 

quem está efetivamente assistindo sua mãe/Requerida, suprindo suas 

necessidades mesmo nos atos mais simples da vida diária.Pede, ao final, 

seja julgado procedente o pedido a fim de que seja consolidada a liminar 
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concedida depois de decretada à interdição da Requerida.Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação.Por decisão, Id n. 

15319180, foi antecipado os efeitos da tutela, nomeando a Requerente 

curadora provisória da Requerida e, ainda, determinada outras 

providências.Certidão juntada sob o Id n. 15719596 informando que, no ato 

da citação, a Requerida se encontrava acamada devido a enfermidade, 

não tendo condições de receber a citação, sendo procedido tal ato na 

pessoa do filho desta, Sr. Antônio Benedito de Magalhães. Certidão 

informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

16596415.Relatório de estudo interprofissional acostado sob o Id n. 

16988965.A d. Curadora especial nomeada apresentou contestação por 

negativa geral, Id n. 17359345.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o 

Id n. 22379514. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

para fins de que seja decretada a interdição da Requerida e nomeada a 

Requerente como sua curadora, Id n. 22875268.A d. curadora especial 

manifestou sua ciência a respeito do laudo psiquiátrico juntado aos autos 

e informou que não se opõe quanto a prova técnica apresentada, Id n. 

22960031.A Requerente postulou para que os pedidos que constam na 

inicial sejam julgados procedentes, Id n. 23444141.Relatei. Fundamento e 

Decido.Primeiramente, necessário observar que de acordo com art. 747 do 

CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 14548493, pág. 1. 

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22379514, o qual traz que “(...) Segunda a avaliação realizada na paciente 

no dia 05/08/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00 + G30.0 

(Demência na doença de Alzheimer + Doença de Alzheimer) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil, e necessita de auxilio de 

terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida tanto para 

alimentar quanto para cuidados de higiene pessoal”.Neste sentido, 

aliás:"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)Ainda: se tratar de 

medida extrema, apenas pode ser deferida quando as provas produzidas 

nos autos não deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de 

reger sua pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Olivia Magalhães Araújo até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Ana Paula Magalhães 

Martins Lapa, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e 

art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar 

pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para 

os quais necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 

1.782 do Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, 

ainda, pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu 

bem-estar (saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou 

alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo 

constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

acaso pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias.Independente das providências acima, 

levando em conta a recomendação dos profissionais que participaram do 

Estudo Social, renove o Estudo Social para fins de constatar a atual 

situação da Interditada e com o objetivo de orientar os parentes a ter 

participação nos cuidados para com a Interditada.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020013-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO RONDON JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO RONDON (REQUERIDO)

ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON OAB - 240.808.451-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1020013-33.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO PAULO 

RONDON JUNIOR Parte Requerida: REQUERIDO: PEDRO PAULO RONDON, 

ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON REPRESENTANTE: ROSENI CANDIDA 

MARTINS RONDON FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 
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INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: PEDRO PAULO RONDON JUNIOR, brasileiro, solteiro, 

beneficiário do INSS, portador da CI/RG n.º 1.541.414-0 SSP/MT e do 

CPF/MF n.º 052.545.844-16, residente e domiciliado nesta Capital à Rua S, 

quadra 36, n.º 16, Parque Nova Esperança II, CEP 78.000-001, telefones 

para contato: 98106-4338 e 98105-9380, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): PEDRO PAULO RONDON, brasileiro, divorciado, 

aposentado, portador da CI/RG n.º 333.019-2 SSP/MT e do CPF/MF n.º 

204.400.731-20,, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de 

Audiência Autos n. 1020013-33.2019.8.11.0041 – PJe – Interdição 

Finalidade: Entrevista Local/Data/Horário - Cuiabá, 11 de julho de 2019, às 

15:30 horas P r e s e n t e s MM. Juiz de Direito: - Gilperes Fernandes da 

Silva Promotora de Justiça: - Esther Louise Asvolinsque Peixoto 

Requerente: - Pedro Paulo Rondon Júnior, RG: 15414140 SEJUSP/MT, CPF: 

052.545.844-16 Defensor Público: - José Naaman Khouri Interditando: - 

Pedro Paulo Rondon, RG: 0333019-2 SSP/MT, CPF: 204.400.731-20 

Requerida: - Roseni Candida Martins, RG: 0886930-8 SSP/MT, CPF: 

240.808.451-20 Ocorrência: Aberta a audiência, o Requerente ratificou os 

termos da inicial e a Requerida Roseni Candida Martins, mãe do 

Requerente, esclareceu os motivos pelos quais não pretende e nem tem 

condições de continuar no exercício da curadoria, informando ainda que 

tal substituição se faz necessária para evitar que ela venha a sofrer mais 

agressões, pois com o pouco de melhora do Interditando, este passou a 

ficar agressivo quando em crise. Registra-se que nesta oportunidade, 

também esteve presente o irmão mais velho do Requerente, o qual 

manifestou ter conhecimento da situação e concorda com a substituição 

do curador se colocando a disposição para auxiliar nos cuidados de seu 

pai. Em seguida, o douto patrono do Requerente ratificou os termos da 

inicial e a representante do Ministério Público manifestou favorável a 

substituição. Em seguida, foi proferida a seguinte decisão: Vistos, etc... 

Como visto neste termo, trata-se de Substituição de Curador de 

Interditando Pedro Paulo Rondon em razão dos fatos descritos na inicial 

pelo Requerente Pedro Paulo Rondon Júnior e esclarecidos nesta 

audiência. Observa-se, mormente pelo que se extrai dos autos que não há 

indícios que desabonem a conduta do Requerente em exercer o encargo 

da curadoria. Desta feita, a prova produzida converge, sem dúvida, para a 

conclusão de que é viável a substituição de curador. Neste sentido: 

Pedido de substituição de Curatela. Postulante que cuida do interdito, em 

substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que autoriza a 

substituição da curatela. Curador que deverá prestar compromisso e 

administrar com responsabilidade os rendimentos do incapaz Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 3 2 4 6 2 2 0 0 9 8 2 6 0 3 9 6  S P 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, filho do Interditando, 

conforme postulado, que exercerá, doravante, o munus da curatela 

definitiva. Pelo exposto, e mais que dos autos consta, nomeio ao 

Interditado Pedro Paulo Rondon, curador, em substituição, o Requerente 

Pedro Paulo Rondon Júnior, em razão do mesmo estar incapacitado de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará do curador nomeado, especialmente 

para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, o 

curador se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a 

proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

do interditado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

contas de sua administração, quando solicitadas. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do 

curador e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, do curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Sem custas nos termos dos artigos 98 

e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique e 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

necessárias. Publicado em audiência, saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste 

termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu 

____________ Milena Vanni Holpert, que o digitei e subscrevi. (audiência 

encerrada às 15:54 horas). Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A  1 1 / 0 7 / 2 0 1 9  1 3 : 4 9 : 0 7  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQYPNKRDH ID do documento: 21565349 

PJEDAQYPNKRDH OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003534-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON MARTINS COUTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1003534-96.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE MARTINS 

Parte Requerida: REQUERIDO: WEMERSON MARTINS COUTO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM 

CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: ELIANE MARTINS, 

brasileira, divorciada, do lar, portadora do RG n822506-0, inscrita no CPF 

n496.492.801-20, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A):WEMERSON MARTINS COUTO, brasileiro, solteiro, sem profissão, 

portadora do RG n2325282-0., inscrita no CPF n 978.369.152-04, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 
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ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA:Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Curatela com pedido de tutela de urgência movida por Eliane Martins em 

face de Wemerson Martins Couto, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é mãe do Requerido, o qual é portador de 

deficiência moderada (CID 10 = F 71.8).esclarece que em decorrência da 

doença, o Requerido não aprendeu a ler, nem escrever, porém, assina o 

seu nome, não tem consciência da idade que tem, não sai sozinho e é 

totalmente incapaz para praticar os atos da vida civil, de natureza negocial 

e patrimonial, necessitando de auxilio de terceiros.Pede, ao final, seja 

decretada a curatela do Requerido, nomeando a Requerente curadora do 

Requerido.Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura 

da ação.Por decisão, Id n. 11804844, foi deferido os efeitos da tutela 

pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido, e 

determinando outras providências, Id n. 11804844.Realizada audiência, Id 

n. 12832205, o Requerido foi entrevistado, porém, não respondeu 

nenhuma das perguntas que lhe foram feitas.Na mesma oportunidade, a 

Requerente esclareceu que o Requerido tem dificuldade mental; não 

conseguindo ser alfabetizado e necessita de auxílio de terceiros para seu 

deslocamento e para suas necessidades pessoais, inclusive higiene 

sempre precisa de orientação.Em seguida, foi determinado que se 

aguardasse o prazo para apresentação de impugnação pelo Requerido e 

determinada outras providências.O d. Curador Especial nomeado 

apresentou contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 

14326682.Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 

22512872.Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 22537779.O Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido para fins de que seja decretada a interdição do Requerido e 

nomeada a Requerente sua Curadora, Id n. 22913055.O d. curador 

especial manifestou nos autos salientando que as provas anexadas e as 

alegações que constam dos autos afluem no sentido de que a interdição é 

a melhor solução ao caso, Id n. 23542719. Relatei. Fundamento e 

Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é mãe do Interditando, Id n. 11790488. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, 

que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22512872, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 08/08/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 G40 e 

F71.8 (retardo mental moderado) e não apresenta condições de gerir sua 

vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar os atos básicos 

de sua vida”.Neste sentido, aliás:"(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Wemerson Martins Couto até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Eliane Martins, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do interditado) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, da Curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da Curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005124-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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1005124-11.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: ANTONIA DE ALMEIDA 

ARRUDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A): ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Processo n. 

1005124-11.2018.8.11.0041. Ação: Interdição com pedido de curatela 

provisória em antecipação de tutela Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

movida por Pedro Paulo Peixoto da Silva em face de Antonia de Almeida 

Arruda, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que a Requerida, nascida em 11/06/1947, permanece sob a guarda e 

sustento do Sr. Athayde Pedroso da Silva desde novembro de 1962, 

genitor do Requerente, que assumiu a condição de “pai” da Requerida e a 

criou como filha, onde todos demais membros da família, inclusive o ora 

Requerente, buscaram acolhe-la na condição de irmã.Alega que seu 

genitor Sr. Athayde Pedroso da Silva, como registro e materialização da 

intenção adotiva, em 11/09/1963, foi declarante na certidão de nascimento 

da Requerida, que até então não havia sido registrada.Afirma que em 

24/10/1963 seu genitor Sr. Athayde Pedroso da Silva buscou regularizar a 

situação de sua filha e utilizou-se de instrumento comum na época, 

realizando o registro e certificação da provisão de guarda e sustento em 

favor da mesma, homologada pelo Juízo da 3ª Vara desta Comarca de 

Cuiabá/MT. Ressalta que com o passar do tempo, os demais filhos do Sr 

Athayde Pedroso da Silva foram constituindo suas respectivas famílias e 

fixando residência todos próximos ao genitor, e até os dias atuais, os 

filhos mantém residência na mesma vila onde passaram boa parte de sua 

adolescência. (Vila Paiva – bairro Cidade Alta).Relata que já aposentado, 

no dia 08/02/1994, Sr. Athayde Pedroso da Silva assinou um termo de 

designação junto a FUNASA, a fim de incluir sua filha, ora Requerida, 

como beneficiária. Anos depois, em 13/10/2009, o Sr. Athayde Pedroso da 

Silva, temeroso pelo sustento futuro da Requerida, fez nova diligência, 

dessa vez por requerimento, para inclusão da mesma como dependente 

incapaz perante a FUNASA e para fins de convalidação da condição de 

dependência, o órgão federal optou pela realização de perícia médica, que 

conforme laudo da junta médica do referido órgão, a Requerida não dispõe 

do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens.Destaca que inobstante a 

Requerida execute atividades pessoais básicas, esta não possui 

discernimento suficiente para desenvolver-se no meio social de forma 

independente, além do que, faz uso de diversos medicamentos 

fundamentais para sua rotina. Expõe que com o passar dos anos e com 

saúde debilitada, o Sr Athayde Pedroso da Silva passou a contar com o 

auxílio dos filhos para atividades básicas até que no dia 23/01/2018, o 

mesmo faleceu.Assevera que desde bem antes do falecimento do 

patriarca da família, a Requerida sempre demonstrou maior proximidade 

com o Requerente e sua esposa, que sempre buscaram atender as 

demandas pessoais da mesma, especialmente para fins de 

acompanhamento ao médico e pequenos procedimentos clínicos 

necessários devido à idade já avançada e as limitações que lhe são 

inerentes. Salienta que por essa razão os irmãos entre si, deliberaram 

para que a curatela fosse exercida pelo Requerente em razão da melhor 

aptidão para desenvolver os cuidados necessários à Requerida, além de 

terem (Requerente e esposa) acolhido a Requerida em sua residência de 

forma definitiva.Assegura que a incapacidade da Requerida ganha maior 

relevância diante do fato de que a mesma nunca trabalhou de forma 

remunerada em virtude de sua dificuldade de raciocínio que impossibilitou 

sua alfabetização. Pede, ao final, a total procedência da ação para 

determinar a interdição da Requerida e nomear o Requerido como curador 

definitivo da mesma, a fim de que possa representá-lo nos atos da vida 

civil.Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, foi antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeado 

o Requerente curador provisório da Requerida e determinada outras 

providências, Id n. 12043234. Realizada audiência, Id n. 12832123, a 

Requerida foi entrevistada, e não respondeu nenhuma das perguntas que 

lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a 

Requerida desde os 12 anos de idade é cuidada pela família, primeiro 

pelos seus pais e com o falecimento deste a Requerida ficou sob sua 

responsabilidade. Esclareceu, ainda, que a Requerida não tem raciocínio 

lógico e que precisa ser conduzida nos seus atos.Em seguida, foram 

determinadas outras providências. O d. Curador especial nomeado 

apresentou contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 

14191219/13923761. O Requerente apresentou impugnação no Id n. 

14606853. O laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22077823. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

22170256. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido para 

fins de que seja decretada a interdição da Requerida e nomeado o 

Requerente seu Curador, Id n. 22539774. O d. Curador Especial 

manifestou salientando que as provas e as alegações que constam dos 

autos, afluem no sentido de que a interdição é a melhor solução ao caso, 

Id n. 22980114. Relatei. Fundamento e Decido.Antes de tudo, necessário 

observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

a Requerida/Interditanda é irmã adotiva do Requerente. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22077823, conclusivo no sentido de que: “Segundo avaliação realizada na 

paciente em 25/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F70 

(retardo mental) e não apresenta condições de gerir sua vida civil, e 

necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos básicos de 

sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”.Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens.(...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente que deverá exercer o encargo da curatela 

primordialmente no resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir 
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melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de 

sua enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do 

CPC), em consonância, aliás, com o entendimento doutrinário:“O art. 758 

do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 1.776 do 

CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 

2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Antonia de Almeida Arruda até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa do Sr. Pedro Paulo Peixoto da Silva, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC).Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedado, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade do curador e, ainda, pela ausência 

de notícia de patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome da interditada, do Curador e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção do Curador 

para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. 

Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique e arquivem 

os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036351-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1036351-53.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

RODRIGUES DA SILVA Parte Requerida: REQUERIDO: WAGNER SANTOS 

SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS 

PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

EDSON RODRIGUES DA SILVA, RG Nº 0097070-0, CPF Nº101.160.337-94, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): WAGNER SANTOS SILVA_, 

PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1036351-53.2017.8.11.0041. Ação: Interdição (com pedido de Curatela 

provisória). Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição (pedido de 

Curatela provisória) movida por Edson Rodrigues da Silva, em face de 

Wagner Santos Silva, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é pai do Requerido, o qual foi vítima de um assalto e levou 

um tiro de arma de fogo na cabeça, tendo ficado com graves sequelas. 

Informa que no atestado médico acostado aos autos, ficou consignado 

que o Requerido mantém alteração de comportamento e epilepsia 

pós-traumática em tratamento com controle parcial das crises. Alega que a 

situação do Requerido é grave e não tem previsão de melhora, o que torna 

imprescindível o decreto da interdição, pois, sem esta, o mesmo resta 

inapto para gerir sua própria vida e sem ninguém para representá-lo 

civilmente. Ressalta que é o Requerente quem efetivamente assiste a seu 

filho, suprindo suas necessidades mesmo nos atos mais simples da vida 

diária. Pede, ao final, seja julgada procedente a pretensão do Requerente, 

consolidando os termos da liminar concedida, decretando-se a interdição 

do Requerido. Instruiu a inicial com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 11083498, o Requerido foi 

entrevistado e respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Na mesma 

oportunidade foi esclarecido pelo Requerente que o Requerido é solteiro e 

não tem condições de morar sozinho porque sofre de epilepsia 

pós-traumática, se ficar sem o medicamento, ele tem convulsão. Em 

seguida, mesmo diante da afirmação do Requerente de que o Requerido 

não consegue viver sozinho, em razão das necessidades de cuidado e 

acompanhamento, condições observadas em audiência, e, ainda, mesmo 

tendo o Requerido respondido afirmativamente concordar com o pedido, 

foi determinado que os autos aguardassem o prazo para eventual 

impugnação e antecipada parcialmente os efeitos da tutela, nomeando o 

Requerente curador provisório do Requerido e, também, determinada 

outras providências. Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 11707140. A d. Curadora especial nomeada apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 11973214. Laudo técnico psiquiátrico 

acostado sob o Id n. 22075976. Posteriormente, a d. Curadora especial 

manifestou nos autos salientando que a interdição é a melhor solução ao 

caso, pois a decisão apoiada não resolveria os interesses do Requerido, 

Id n. 22212076. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

para fins de que seja decretada a interdição do Requerido e nomeado o 

Requerente como seu curador, Id n. 22546019. Relatei. Fundamento e 

Decido. Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ele é pai do Interditando, Id n. 10930816. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível a interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22075976, o qual traz que: “(...) Segundo avaliação realizada no paciente 

no dia 25/07/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 S06.8 

(Traumatismo crânio encefálico grave, após ferimento por arma de fogo 

sofrido durante um assalto, onde foram realizadas várias cirurgias) e não 

apresenta condições de gerir sua vida civil e necessita de auxílio de 

terceiros para realizar todos os atos básicos de sua vida, tanto para se 
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alimentar, quanto para cuidados de higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: 

"(...) É de ser mantida sentença que em pedido de interdição, julga-o 

procedente quando é constatado pelo exame médico pericial que o 

interditando encontra-se incapacitado para se auto conduzir e administrar 

seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e perícia médica, muito 

bem fundamentada, atestam que a interditada não tem o necessário 

discernimento completo para os atos da vida civil, deve ser decretada sua 

interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.051543-5/014, 

Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, julgamento em 

17/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018) Ainda: “(...) A 

interdição, por se tratar de medida extrema, apenas pode ser deferida 

quando as provas produzidas nos autos não deixam margem à dúvida de 

ser o interditando incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, 

publicação da súmula em 20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela 

é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa do Requerente- pai - do Interditando, que deverá exercer 

o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Wagner Santos Silva até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu pai Edson Rodrigues da Silva, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (pai do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 27 

de março de 2020.. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018608-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JUNIOR DE LIMA NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 3 ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1018608-30.2017.8.11.004. Parte Autora: Marlene Alves de Lima da Silva 

Parte Requerida: Gilberto Junior de Lima Nunes FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: Marlene Alves de Lima da Silva, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A):Gilberto Junior de Lima 

Nunes, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1018608-30.2017.8.11.004. Ação: Interdição c/c tutela de urgência 

liminar. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela de urgência 

liminar movida por Marlene Alves de Lima da Silva, em face de Gilberto 

Junior de Lima Nunes, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é mãe do Requerido, o qual possui memória comprometida, 

distúrbios do pensamento e de senso percepção, afetividade 

comprometida, pragmatismo rebaixado, não possuindo, assim, capacidade 

para se auto gerir, dependendo de terceiros para realização de todos os 

cuidados relacionados à sua higiene e alimentação. Diante disso, pede a 

procedência da ação para fins de que seja decretada a interdição do 

Requerido e nomeada a Requerente sua Curadora. O pedido veio instruído 

com os documentos necessários a propositura da ação. Realizada 

audiência, o Requerido foi entrevistado e respondeu as perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, a Requerente esclareceu que o 

Requerido é um bom filho, mas em alguns momentos ele sorri e conversa 

sozinho e às vezes tem algumas crises, bem como informou que o mesmo 

não possui nenhum bem móvel ou imóvel. Em seguida, foi antecipado 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente 

curadora provisória do Requerido e determinada outras providências, Id n. 

9141004. Certidão informando que não houve impugnação pelo Requerido, 

Id n. 9908856. A d. Curadora especial nomeada apresentou contestação 

por negativa geral, Id n. 10094292, requerendo a realização de perícia 

médica para fins de que seja averiguada a gravidade da enfermidade do 

Requerido, com a consequente avaliação quanto a incapacidade absoluta 

ou relativa do mesmo. A Requerente4 postulou pelo agendamento de nova 

pericia psiquiátrica, Id n. 15922911. Relatório de estudo social acostado 

sob o Id n. 19404998. O Ministério Público opinou pela procedência do 
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pedido, Id n. 20154512. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, em 

que pese o requerimento da d. Curadora para realização de perícia médica 

para fins de que seja averiguada a gravidade da enfermidade do 

Requerido e da Requerente para que seja reagendada nova data para 

perícia, entendo, nesta oportunidade, desnecessária, uma vez que se 

encontram acostadas aos autos provas suficientes da incapacidade do 

Requerido. Ademais, acrescente-se a isso que, desde maio de 2018, o 

Estado de Mato Grosso não disponibiliza médico especializado para fins 

de realização de perícia médica. Assim, indefiro o postulado e passo a 

análise do pedido inicial. Ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é mãe do 

Interditando, Id n. 8147943. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o 

laudo médico de Id n. 8147954 e laudo pericial, Id n. 8147966 este último 

realizado por médico perito junto a Seção Judiciária de Mato Grosso – 

Juizado Especial Federal - no processo n. 0015444-16.2016.4.01.3600, 

que tramit(a)ou perante a 9ª Vara Federal, nos quais atestam a 

incapacidade do Requerido. Realizado estudo social, Id n. 19404998, “(...) 

No contato com o interditado, verificou-se que este não possui condição 

de cuidar de si e de gerir os atos da vida civil, sendo dependente de 

terceiros para as atividades diárias (...)”. Sendo possível, dessa forma, 

constatar as dificuldades pessoais enfrentadas pelo Requerido, 

decorrentes da doença, suas limitações e os cuidados que esta exige. 

Ademais, observou-se, ainda, que o Requerido vem recebendo todos os 

cuidados necessários ao seu bem estar. Neste sentido, aliás, já se 

decidiu: “(...) Diante dos documentos juntados aos autos, é induvidosa a 

necessidade de interdição do apelante, não sendo necessária a 

realização de exame pericial”. Precedentes TJRS. APELO IMPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075095596, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 06/12/2018) 

Ainda: “(...) Nos termos do art. 370 do CPC, sopesando que o atestado 

médico e o parecer psicológico comprovam que a curatelada é 

permanentemente incapaz para praticar os atos da vida civil em razão de 

ser acometido de esquizofrenia paranoide e retardo mental moderado, 

despicienda, na hipótese em comento, a realização de prova pericial. (...)”. 

(Apelação Cível Nº 70080344674, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/04/2019) Para 

Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código 

Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto 

Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência 

jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos 

interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a 

disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser 

curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, 

Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Gilberto Junior de Lima Nunes até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Marlene Alves de Lima da 

Silva, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 21/05/2019 14:49:04 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAMGFTDJKN ID do documento: 20164980 

PJEDAMGFTDJKN OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033991-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA DE PADUA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON FERRAZ MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1033991-14.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JUCELIA MARIA 

DE PADUA FERRAZ Parte Requerida: REQUERIDO: EWERTON FERRAZ 

MAGALHAES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: JUCELIA MARIA DE PADUA FERRAZ, COMO CURADOR (A), 

DO INTERDITADO (A): EWERTON FERRAZ MAGALHAES, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 
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SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

E N T E N D E R  C A B Í V E L .  S E N T E N Ç A : P r o c e s s o  n º . 

1033991-14.2018.8.11.0041 Ação: Interdição. Vistos, etc...Trata-se de 

Ação de Interdição movida por Jucelia Maria de Padua Ferraz em face de 

Ewerton Ferraz Magalhães, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que é mãe do Requerido, o qual é portador de 

retardo mental não especificado (CID 10 F79), apresentando 

comprometimento significativo do comportamento caracterizada por 

deficiência mental incapacitante. Informa que a Requerente vem cuidando 

de seu filho diariamente e lhe auxilia nas suas necessidades. Alega que 

em decorrência de sua condição psíquica, o Requerido necessita de 

cuidados diários e possui dependência total de terceiros, necessitando, 

portanto, da representação tendo em vista que não consegue deambular 

adequadamente, nem exprimir vontade. Pede, ao final, seja julgado 

procedente o pedido. Instruiu a inicial com os documentos necessários a 

propositura da ação. Realizada audiência, o Requerido foi entrevistado e 

não conseguiu responder às perguntas que lhe foram feitas. Na mesma 

oportunidade, a Requerente ratificou a inicial e esclareceu que o 

Requerido não conhece dinheiro e até mesmo suas necessidades 

fisiológicas e pessoais, banho, cortar unhas, cabelos, enfim, todos os 

atos para sua manutenção tem que ser praticado com auxílio de terceiros. 

Em seguida, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido e determinada 

outras providências, Id n. 15952830. Certidão informando que não houve 

impugnação pelo Requerido, Id n. 16766715. A d. Curadora Especial 

nomeada apresentou contestação por negativa geral, Id n. 17359115, 

pugnando pela realização de perícia médica e pela realização de estudo 

psicossocial. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22605788. A 

Requerente manifestou no Id n. 23451528 requerendo sejam julgados 

procedentes os pedidos postos na inicial.O Ministério Público 

manifestou-se nos autos informando que não opõe óbice ao pleito contido 

na inicial, Id n. 28278701. Relatei. Fundamento e Decido. Primeiramente, em 

que pese a d. curadora especial tenha postulado pela realização de 

estudo psicossocial, Id n. 17359115, constata-se dos autos provas 

suficientes da incapacidade do Requerido e também acerca da idoneidade 

da Requerente, em ser sua Curadora, razão pela qual, indefiro, o 

pretendido no sentido de que seja determinada a realização de um estudo 

psicossocial, e passo a análise do pedido inicial. No mais, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ela é mãe do Interditando, Id n. 15771596, pág. 2. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22605788, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 12/08/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F79 

(retardo mental não especificado) e não apresenta condições de gerir sua 

vida civil, e necessita de auxilio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- mãe - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Ewerton Ferraz Magalhães até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua mãe Jucelia Maria de Padua 

Ferraz, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (mãe do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 
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Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030351-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MAGALHAES PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOARES DE PONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1030351-03.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ESTEVAO 

MAGALHAES PONTES Parte Requerida: REQUERIDO: MANOEL SOARES 

DE PONTES FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: ESTEVÃO MAGALHÃES PONTES, brasileiro, divorciado, 

aposentado, portador da cédula de identidade RG n.º 211033 SSP/MT, 

devidamente inscrito no CPF sob o n.º 078.473.431-34, COMO CURADOR 

(A), DO INTERDITADO (A): MANOEL SOARES DE PONTES, brasileiro, 

solteiro, pessoa ébria habitual, nos termos da lei civil, portador da cédula 

de identidade RG n.º 01638181 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 

161.557.181-72, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) 

SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: Vistos, etc...Trata-se de Ação de 

Curatela com pedido de tutela de urgência, proposta por Estevão 

Magalhães Pontes em face de Manoel Soares de Pontes, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é irmão do 

Requerido, o qual atualmente conta com 59 (cinquenta e nove) anos de 

idade e, desde o ano de 2014, desenvolveu vício por bebidas alcoólicas, 

tornando-se um ébrio habitual.Informa que nos anos de 2014 a 2016, o 

interditando perambulou nas ruas da cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT e fez do terminal rodoviário, daquele município, sua 

moraria.Esclarece que em 08/04/2017 o Requerente encontrou o 

Requerido todo maltrapilho e vivendo de mendicância nas ruas de 

Chapada dos Guimarães/MT.Alega que após o resgate do Requerido, o 

Requerente descobriu que neste mesmo período, em que o Requerido vivia 

nas ruas de Chapada dos Guimarães/MT (2014 a 2017), foram liberados 

vários empréstimos consignados na conta bancária do mesmo.Afirma que 

o Requerido não reúne as condições mínimas necessárias para se auto 

determinar e proceder com segurança os atos da vida civil, em especial, 

no tocante a administração e controle de suas finanças e patrimônio, uma 

vez que a embriaguez habitual lhe retira a plena capacidade de 

entendimento e reduz, significativamente, seu discernimento sobre as 

coisas e circunstâncias.Pede, ao final, seja declarada a existência de 

condição de incapacidade absoluta do Requerido para prática de atos da 

vida civil, bem como seja decretada em definitivo a curatela do mesmo 

nomeando como seu curador o Requerente.O pedido veio instruído com os 

documentos necessários a propositura da ação.Realizada audiência, Id n. 

15655606, o Requerido foi entrevistado, respondendo às perguntas que 

lhes foram feitas.Em seguida, o Requerente ratificou os termos da inicial, 

em especial com relação ao comportamento do Requerido, inclusive, de 

que o mesmo consegue, mesmo sem documento, por ser conhecido do 

gerente do banco em Chapada dos Guimarães/MT, sacar dinheiro sem 

qualquer documento.Na mesma oportunidade, foi antecipada parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida, nomeando o Requerente Curador 

provisório do Requerido e, ainda, determinada outras 

providências.Certidão informando que não houve impugnação pelo 

Requerido, Id n. 17713189.O d. Curador Especial nomeado apresentou 

contestação/impugnação por negativa geral, Id n. 18483677.Laudo técnico 

psiquiátrico acostado sob o Id n. 22604567.O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido para fins de que seja decretada a interdição do 

Requerido e nomeado o Requerente seu Curador, Id n. 22946731.O 

Requerente requereu a procedência do pedido, Id n. 22974469.O d. 

Curador Especial manifestou no Id n. 23551508, salientando que as provas 

anexadas e as alegações que constam dos autos afluem no sentido de 

que a interdição é a melhor solução ao caso. Relatei. Fundamento e 

Decido.Antes de tudo, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ele é irmão do Interditando, Id n. 15322047 e Id n. 

15322530. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em 

que se encontra.Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa 

com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código 

Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”.Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id n. 22604567, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo a avaliação realizada no paciente em 13/08/2019 o mesmo é 

portador de patologia CID 10 F10.8 (transtorno mental e comportamentais 

devido ao uso de álcool – síndrome amnésica) e não apresenta condições 

de gerir sua vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar atos 

básicos de sua vida”.Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença 

que em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018)Ainda:“(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018)Para Maria Helena Diniz:“A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta:“A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537).Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- irmão - do Interditando, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses do 

Interditando - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário:“O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 
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2015)Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Manoel Soares de Pontes até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu irmão Estevão Magalhães 

Pontes, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará do curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC).avre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado.Dispensada a especialização de hipoteca 

legal ou caução, diante da idoneidade do curador (irmão do interditado) e, 

ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a 

ser administrado.Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, 

do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, do Curador e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

do Curador para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do 

Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias.P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003088-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JANE FELIPE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONYN VON FELIPE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1003088-59.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

JANE FELIPE CUNHA Parte Requerida: REQUERIDO: RONYN VON FELIPE 

DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: APARECIDA JANE FELIPE CUNHA, COMO CURADOR (A), DO 

INTERDITADO (A):RONYN VON FELIPE DOS SANTOS, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. RESUMO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais que 

dos autos consta, decreto a interdição de Ronyn Von Felipe dos Santos 

até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na 

pessoa de sua irmã Aparecida Jane Felipe Cunha, com fundamento no art. 

755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão 

da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 de março de 

2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013563-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DUTRA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA OAB - MT17725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DUTRA RANGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1013563-74.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLEI 

DUTRA RANGEL Parte Requerida: REQUERIDO: VALDIR DUTRA RANGEL 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: 

VANDERLEI DUTRA RANGEL, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A): VALDIR DUTRA RANGEL, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA 

SENTENÇA:Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a 

interdição de Valdir Dutra Rangel até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu irmão Vanderlei Dutra Rangel, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 
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relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037323-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS JOAO SPOLADOR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1037323-23.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JARBAS JOAO 

SPOLADOR FILHO Parte Requerida: REQUERIDO: SILVIA MARIA MARTINS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE: JARBAS 

JOAO SPOLADOR FILHO, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): 

SILVIA MARIA MARTINS, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Silvia 

Maria Martins até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de seu filho Jarbas João Spolador Filho, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024576-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA OAB - MT21872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1024576-41.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ZENAIDE 

FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS Parte Requerida: REQUERIDO: LUIZ 

FERREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DA PARTE: ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS, 

COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO (A): LUIZ FERREIRA DOS 

SANTOS, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, decreto a interdição de Luiz Ferreira dos Santos 

até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na 

pessoa de sua irmã Zenaide Ferreira Santos de Medeiros, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (irmã do 

interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024945-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR REUTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GIORGIA MARIA BARROS ALMEIDA REUTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

1024945-64.2019.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ARTHUR 

REUTER Parte Requerida: REQUERIDO: GIORGIA MARIA BARROS 

ALMEIDA REUTER FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: ARTHUR REUTER, COMO CURADOR (A), DO INTERDITADO 

(A): GIORGIA MARIA BARROS ALMEIDA REUTER, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR (A) SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E 

SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUALQUER NATUREZA, EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO 

CURATELADO (A), E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR(A) FAZER 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO 

(A), SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA: 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Giorgia 

Maria Barros Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Arthur Reuter, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 

de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO 

JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043233-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENIR FATIMA PRATES MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO PRATES MARQUES (HERDEIRO)

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PRATES MARQUES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043233-94.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do certificado no Id 24564474, e, tendo 

em vista a noticiada venda, sem autorização judicial, do veículo 

“wolksvagem , Gol 1.0 track , 2014, cor Vermelha, placa NTY2173 , objeto 

do espolio, cujo valor não foi informado”, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, para manifestar, no prazo de cinco dias, desta feita, diante 

do referido pedido dos herdeiros, sob pena de remoção, sem prejuízo das 

demais providências que se fizerem pertinentes, mormente em caso de 

eventual inércia. Após, com ou sem manifestação do inventariante, 

intimem-se os demais herdeiros para manifestarem, também, pelo mesmo 

prazo acima fixado, requerendo o que mais de direito e voltem 

imediatamente conclusos para análise. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021395-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1021395-61.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JANDIRA PARRA NOGUEIRA Endereço: TRAVESSA 

AFONSO PENNA, quadra 18, casa 16, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-006 REQUERIDO: Nome: JOSE JORGE NOGUEIRA Endereço: 

TRAVESSA AFONSO PENNA, quadra 18, casa 16, DESPRAIADO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-006 TENDO EM VISTA A SUSPENSÃO DO PRAZO 

INTIMO NOVAMENTE A AUTORA COM FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor para manifestar sobre a JUNTADA DO LAUDO, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

29 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1062139-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. N. D. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. G. C. M. (RECONVINDO)
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1062139-98.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCIO AUGUSTO MORRONI NUNES DA SILVA 

Endereço: RUA DA MANGA, 82, CASA, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-555 REQUERIDO: Nome: MARIANA OLIVIA GRABOWSKI 

COIADO MORRONI Endereço: RUA BARBACENA, 127, casa, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-620 SEGUNDO INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para juntar aos autos guia de 

recolhimento de diligência para cumprimento do mandado de citação no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 29 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015332-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. Q. T. (AUTOR(A))

D. K. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELEN KUNTZE OAB - MT10325/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO BRAUN OAB - MT18784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. Q. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA ALMEIDA DO NASCIMENTO OAB - SP258955 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1015332-20.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DEISE KELEN KUNTZE Endereço: RUA CASSIMIRO 

DE ABREU, 06, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-170 Nome: 

HEITOR KUNTZE QUIRINO TEIXEIRA Endereço: RUA CASSIMIRO DE 

ABREU, 06, Apto. 05, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-170 

REQUERIDO: Nome: FABIO QUIRINO TEIXEIRA Endereço: RUA GUILHERME 

MARTZ, 76, VILA PORTUGUESA, SÃO PAULO - SP - CEP: 02832-070 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre o decurso 

de prazo de suspensão no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 29 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031585-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. S. (EXECUTADO)
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031585-83.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DANIELE PAULA DE ALMEIDA Endereço: Rua Doutor 

Moacir de Freitas, 64, Loteamento Santa Angelita, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-795 REQUERIDO: Nome: RODRIGO JULIO DE ABREU SENA 

Endereço: RUA LICÍNIO MONTEIRO, (LOT VER A AZEVEDO), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-364 FINALIDADE: Nos termos 

do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da suspensão do feito para diligência de 

localização do endereço do requerido pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 29 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015956-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CARVALHO DIAS OAB - SP303512 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015956-06.2018.811.0041 Ação: 

Execução de Título Extrajudicial Vistos, etc... Compulsando os autos 

observa-se que o executado manifestou no Id 28634966, noticiando a 

interposição de recurso de agravo e requerendo a retratação diante do 

decidido no Id 18814143 e Id 24308233. Dito isso, e, não obstante o 

pretendido pelo executado, mantenho por seus próprios fundamentos a 

decisão recorrida, mesmo porque não se noticia o deferimento de liminar, 

efeito ativo pelo e. TJMT. Desta forma, visando dar prosseguimento ao 

processo atente-se, na íntegra, para o determinado por este Juízo no Id 

24308233 - Pág. 3: (...) “Assim sendo, em atenção do princípio da menor 

onerosidade da execução, e, considerando ainda os documentos juntados 

no Id 22990314 ao Id 22990319, intime-se o executado para que manifeste 

no prazo de dez dias, principalmente no que concerne à comprovação da 

imediata disponibilidade do imóvel ofertado/indicado à penhora.” (...) 

“Assim decidido, intime-se o executado conforme acima determinado, e, 

em seguida, pelo mesmo prazo a exequente, e, após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise”, nos termos ratificado no Id 

27215987, certificando quanto a eventual decurso de prazo para 

manifestação. Outrossim, havendo pedido de informações e/ou notícia de 

deferimento de liminar por parte do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

voltem os autos imediatamente conclusos. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1048889-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DA LUZ OAB - 021.669.921-53 (REPRESENTANTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - 432.687.221-72 (REPRESENTANTE)

LUCYANE MARQUES LUZ OAB - 884.363.491-72 (REPRESENTANTE)

MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ OAB - 667.524.181-87 
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(REPRESENTANTE)

LUCIMAR MARQUES DA LUZ OAB - 655.443.741-04 (REPRESENTANTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA MARQUES DA LUZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1048889-95.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: PAULO DA LUZ Endereço: RUA J, 08, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-695 Nome: LUCIMAR MARQUES DA LUZ 

Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 27, Q01 C24, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 Nome: MARCELO HENRIQUE 

MARQUES DA LUZ Endereço: AVENIDA B, 234, Q17 C24, PARQUE 

RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-842 

Nome: LUCYANE MARQUES LUZ Endereço: RUA J, 08, ARAÉS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-695 Nome: PAULO EURICO MARQUES LUZ Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, 22, Q03 C15, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-145 REQUERIDO: Nome: LUCIA MARIA MARQUES DA LUZ 

Endereço: RUA J, 08, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-695 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 29 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044044-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1044044-20.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA Endereço: Rua do 

Cerrado, 293, Jupiara, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 REQUERIDO: 

Nome: MARIA JERONIMO DE LIMA Endereço: RUA PAINEIRAS BRANCAS, 

06, Rua 7, Quadra 13, JARDIM DOS IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-610 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO das partes de que os autos aguardará realização da 

audiência designada, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá - MT, 29 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016067-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PINTO DE FARIA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO PINTO DE FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITA JOANA PINTO DE FARIA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016067-53.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado no Id 24613937 pela 

inventariante, intime-se a mesma para que no prazo de quinze dias, 

complemente a documentação faltante, para fins de viabilizar a conclusão 

deste processo, em observância ainda do determinado por este Juízo no 

Id 19545343. Se decorrido decorrido o prazo acima fixado, sem 

manifestação, intime-se pessoalmente o inventariante, e, por edital, se 

necessário, para que manifeste interesse no processo em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 

§ 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação, remoção ou extinção e arquivamento, se for o 

caso. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) 

autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial 

de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de 

Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, 

e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034467-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1034467-52.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CAMILA PATRICIA SIQUEIRA FONTOURA Endereço: 

AVENIDA RADIALISTA EDSON LUIS DA SILVA, 06, Rua 119, Setor 1, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-000 REQUERIDO: Nome: BRUNO DA 

SILVA SOUZA Endereço: RUA BARRA DO GARÇAS, 174, Quadra 04, 

RESIDENCIAL LAGOA AZUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78087-025 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para manifestar sobre a CERTIDÃO NEGATIVA 

de ID 26195019 o MANDADO ESTA LOCALIZADO NO ID 25743952 , no 

prazo de 15 (quinze) dias, Cuiabá - MT, 29 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037812-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. A. D. S. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

C. J. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1037812-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: TUIANY CAROLINE ALVES DA SILVA Endereço: 

RUA DOIS MIL E NOVECENTOS, Casa 11, Quadra 18, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-715 REQUERIDO: Nome: CHRISTIAN JOHNE 

LOPES Endereço: Avenida Caminho do Lago, Lote 06, Quadra 07, Recanto 

dos Amigos, CALDAS NOVAS - GO - CEP: 75690-000 SEGUNDA 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 29 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0012620-07.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

DULCE HELENA GAHYVA OAB - MT7699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESNER LEONCIO GAHYVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0012620-07.2001.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA DE FATIMA GAHYVA DOS SANTOS 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: GESNER LEONCIO GAHYVA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 30 de março de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027498-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1027498-21.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: LUCIA APARECIDA DA SILVA Endereço: RUA BOM 

JARDIM, 93, QDA 09, NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-741 REQUERIDO: Nome: NOE DA SILVA NOVAES Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

impugnar a contestação apresentada, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 

30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031557-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (HERDEIRO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1031557-86.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, ed.Avant Garden, - DE 8346 A 10748 

- LADO PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nome: 

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM Endereço: ALAMEDA 

PANTANAL, 99, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-420 REQUERIDO: Nome: BOLIVAR BUFULIN Endereço: RUA A, 

ed. Perola ap4, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias e juntada de Penhora, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 30 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 
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78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028860-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. D. F. D. O. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0028860-80.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE OLIVEIRA 

FROTA Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: EVALDO BENEDITO 

PIRES Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para ciência na expedição do edital conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036082-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. O. L. (EXEQUENTE)

A. G. D. L. (EXEQUENTE)

A. G. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE GUIMARAES DE LARA OAB - 992.464.301-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES DA SILVA NETO OAB - MT18190-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0036082-02.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JULIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA LIMA Endereço: 

desconhecido Nome: ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA Endereço: 

desconhecido Nome: SUZETE GUIMARAES DE LARA Endereço: RUA 

MARACAIS, 41, - DE 3402 A 5008 - LADO PAR, PEDREGAL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-390 Nome: ANDRESSA GUIMARÃES DE LIMA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: JUAREZ LOURENCIO DE LIMA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

ciência na expedição do Edital, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037280-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RAMIRES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037280-18.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se que 

o habilitante manifestou no Id 26600008, concordando “em parte quanto à 

manifestação apresentada pela inventivamente no que corresponde ao 

valor do crédito e a dedução do valor correspondente aos honorários que 

eram de direito do espolio”, requerendo, ainda, que ao valor de R$ R$ 

5.294,05 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 

seja acrescido as devidas atualizações monetárias, o qual até a presente 

data representa a importância de R$ 9.738,37 (nove mil, setecentos e 

trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Assim sendo, para que possa 

ser viabilizado o julgamento/decisão nestes autos, intime-se a 

inventariante para manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista 

inclusive o cálculo atualizado apresentado no Id 26600017. Além disso, 

para que não restem dúvidas, esclareça a Secretaria judicial se foram 

cientificados/intimados todos os herdeiros, conforme determinado no Id 

23521960, bem como eventual inércia, tendo em vista principalmente que 

assim já se decidiu: “...O credor somente é declarado habilitado mediante 

concordância expressa dos herdeiros, sendo impossível utilizar-se da 

inércia destes como comprovação de anuência, uma vez que, em 

processos de inventário, desprovidos de litígio, não há como equiparar a 

inércia à revelia. Não havendo concordância expressa dos herdeiros, a 

discussão deve ser travada nas vias ordinárias...” (TJMT – RAI 

45402/2015, 2ª Cam. Civ. – j. em 20.04.2016, Rela. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO) E mais, agora do TJRS: “...A habilitação de crédito é a forma 

pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos 

onerosa, mas é imprescindível que todos os herdeiros concordem com o 

pagamento. 3. Mesmo que o inventário seja um juízo universal, basta que 

não se verifique a concordância de todas as partes, quanto ao crédito a 

ser habilitado, para que haja a remessa da questão às vias ordinárias...” 

(Agravo de Instrumento Nº 70075615724, TJRS, Julgado em 25/04/2018) 

Após, cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos 

juntamente com os demais processos associados/vinculados para 

análise/decisão ou ulterior deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1021249-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS OAB - 044.642.821-30 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

G. Z. (TERCEIRO INTERESSADO)

SALOME DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021249-20.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado 

na inicial pelo habilitante, proceda-se a associação/vinculação deste feito 

aos autos n. 1026839-12.2018.8.11.0041, Id 20167816-Pág. 1, e, em 

seguida, nos termos do artigo 642 e segs. do CPC, cientifiquem/intimem os 

herdeiros e inventariante, para manifestarem sobre o pedido de habilitação 
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de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se inclusive o artigo 

690, parágrafo único do Código de Processo Civil. Às providências e 

voltem imediatamente conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026840-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSENO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias Dados do Processo: Processo: Numero: 1026840-60.2019.8.11.0041 

Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 

Parte Requerida: REQUERIDO: RUSENO SOARES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste documento. DESPACHO: Compulsando 

os autos verifica-se, diante do noticiado/pretendido no Id 26402701 - Pág. 

9, estaria havendo renúncia(s) a herança. Desta forma, se mantido o 

interesse neste sentido, deverá haver a formalização, de acordo, aliás, 

com o art. 1.806 do Código Civil: “A renúncia da herança deve constar 

expressamente de instrumento público ou termo judicial.” A propósito, 

extrai-se ainda da jurisprudência: “A renúncia à herança depende de ato 

solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; 

petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo 

judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. 

Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) . Assim 

sendo, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze 

dias, sobre esta situação, relacionada à necessidade de formalização 

da(s) renúncia(s), mediante escritura pública ou termo nos autos, caso em 

que os renunciantes poderão comparecer em Juízo para assinatura de 

termo(s) de renúncia(s). Após, se decorrido o prazo fixado, com ou sem 

manifestação/regularização, voltem os autos imediatamente conclusos 

para análise quanto ao julgamento/homologação ou ulterior deliberação. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA SANTANA DE 

SOUZA, digitei. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021543-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias Dados do Processo: Processo: Numero: 1021543-72.2019.8.11.0041 

Parte Autora: AUTOR(A): FERNANDA BAZZI DE OLIVEIRA Parte 

Requerida: REU: LUIZ CARLOS SOARES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste documento. DESPACHO PENDENTE DE 

CUMPRIMENTO: Diante do certificado no Id n. 25232050, cumpra-se o 

determinado no Id n. 22455908 e intime-se a Requerente, através de seu 

d. patrono, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019788-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1019788-13.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: THALLITA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA 

TRINTA E OITO, 04, FUNDOS ALTOS DA SERRA, CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-412 REQUERIDO: Nome: GRACIEL ALVES DE ABREU 

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 05, QUADRA 39, ALTOS DA SERRA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-322 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 30 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003805-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias Dados do Processo: Processo: Numero: 1003805-37.2020.8.11.0041 

Parte Autora: INVENTARIANTE: ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA 

DANTAS Parte Requerida: DE CUJUS: MARCOS DANTAS TEIXEIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

INVENTARIANTE, acima qualificada para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. OBJETO: CUMPRIR NA INTEGRA O DETERMINADO NO ID. 

28630724. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Gestora Judiciária (assinatura 

eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040335-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. P. G. (EXEQUENTE)

I. C. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE PERES DOS SANTOS OAB - 793.892.361-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 0040335-96.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Antes de tudo, verifica-se que a 

providência postulada no Id n. 24607457, já foi efetuada pela Secretaria 

Judicial (retificação do polo passivo e habilitação dos advogados do 

Executado), motivo pelo qual, deixo de analisar referida pretensão. No 

mais, em observância ao parecer ministerial de Id n. 26231944, 

remetam-se os autos a contadoria judicial, a fim de indicar 

pormenorizadamente, o holerite de quais meses são necessários para 

efetuar o cálculo aritmético em questão. Advindo resposta pela contadoria 

judicial, intime-se o Executado, através de seus advogados, para, 

apresentar os holerites/documentos indicados ou, efetuar outras 

deliberações que se fizerem necessárias em conformidade com o indicado 

pela contadoria judicial. Apresentado os documentos/holerites ou cumprida 

qualquer outra deliberação necessária pelo Executado, retornem os autos 

a contadoria judicial, a fim de que seja apurada a discrepância entre o 

valor dos rendimentos mensais do Executado e o valor apresentado no 

Portal Transparência. Com os novos cálculos, intime-se o Executado, 

através de seus advogados, para, manifestar a respeito, podendo 

requerer o que mais entender de direito. Intime-se, ainda, a representante 

legal dos Exequentes pessoalmente, em observância do endereço 

indicado no Id n. 26231944-Pág. 2, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual e manifestar acerca dos 

cálculos a serem apresentados pela contadoria judicial, podendo requerer 

o que mais entender de direito para fins de prosseguimento do presente 

cumprimento de sentença. Depois de cumprida todas as determinações 

supra, ouça o Ministério Público, por existir interesse de menor, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0055198-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 0055198-28.2014.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Diante do informado no Id n. 

28174628, intime-se o d. patrono do Exequente, para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar se de fato o mesmo/Exequente veio a óbito, 

juntando certidão nos autos. Após, se comprovado o óbito do Exequente, 

intime-se a Executada, através de sua d. patrona, para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1036677-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENEN MARTINES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1036677-42.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ADELAIDE MARIA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

DALIBERTO FERREIRA COSTA, 700, Avenida Central, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-005 REQUERIDO: Nome: SENEN 

MARTINES Endereço: AVENIDA DALIBERTO FERREIRA COSTA, 700, 

Avenida Central, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-005 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para da expedição do Alvara , bem 

como da prestação de contas, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1042731-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1042731-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARLIANE MATOS DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

DEZ, QD 12, CASA 10, RESIDENCIAL ARICÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78091-400 REQUERIDO: Nome: ORLI FRANKE DUTRA Endereço: AVENIDA 

GENERAL MELLO, 1199, - ATÉ 1313/1314, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-300 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor de que os 

autos encontra-se aguardando realização de audiência conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 30 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0053612-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE CASTRO UTSCH JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CASTRO UTSCH (DE CUJUS)

Outros Interessados:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ZULEIKA UTSCH (HERDEIRO)

LUCIANE ZULEICA UTSCH (HERDEIRO)

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

ROMANA NETES PEREIRA DA COSTA (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0053612-19.2015.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: NIVALDO DE CASTRO UTSCH JUNIOR Endereço: 

RUA K, N. 1.335,, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-370 

REQUERIDO: Nome: NIVALDO DE CASTRO UTSCH Endereço: 02, 107, 

QD01, JD FORTALELA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-000 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre a certidão negativa , no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 30 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032628-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SARDI DOS ANJOS (REQUERENTE)

MARIO NEY SARDI DOS ANJOS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA SARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENEDITO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032628-26.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Antes de proferir decisão, oficie-se o 

Ministério do Trabalho e Emprego de Mato Grosso para prestar 

informações em relação ao direito adquirido do falecido em vida (seguro 

desemprego), no prazo de 05 (cinco) dias. Advindo resposta, dê-se vista 

dos autos aos Requerentes, na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003734-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

JESSIANE MARQUES PARACATU OAB - MT12177-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias Dados do Processo: Processo: Numero: 0003734-62.2014.8.11.0041 

Parte Autora: EXEQUENTE: MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO 

Parte Requerida: EXECUTADO: RICARTE DOS SANTOS ALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

IMPULSIONAMENTO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DO POLO 

ATIVO , para requerer o que entender de direito, inclusive, apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, se for o caso e, em seguida, 

conclusos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026904-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGILSON DO CARMO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY NATHALIA CAMPOS DE ANTUNES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1026904-70.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos. Vistos, etc... Diante do informado no Id n. 

30728799, redesigno audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia _16/06/2020 às 13:30 horas. Cite-se a Requerida, 

observando-se o endereço indicado no Id n. 30728799, do inteiro teor da 

ação, e intimem-se as partes, o Requerente, através de seus d. patronos, 

para que compareçam à audiência acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito e da 

Requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a Requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Conste no mandado que o Requerente se dispõe a 

acompanhar o(a) Oficial(a) na diligência, podendo o mesmo ser 

contactado através do número de telefone indicado no Id n. 30728799. 

Notifique-se o Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019958-22.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH SANTOS VIEIRA (INVENTARIANTE)

TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SANDRA MATHEUS VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEILLA DE CASSIA LEITE DE MORAES OAB - MT10222-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANA DE SOUZA RISCADO OAB - RJ167849 (ADVOGADO(A))

RAQUEL RIBEIRO PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAQUEL RIBEIRO PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0019958-22.2007.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Atento ao que consta no Id 23694480 - Pág. 2, Id 

23694485 - Pág. 6, Id 23694696 - Pág. 2, Id 23809715 - Pág. 10, Id 

23809715 - Págs. 12/14, ressalto/ratifico que deve ser observada a 

reserva de valor/patrimônio suficiente ao pagamento da importância devida 

pelo de cujus, débito trabalhista, não havendo, entretanto, por ora, 

imediata disponibil idade, ressalvada posterior e oportuna 

demonstração/aferição em outro sentido, mesmo porque, visando a 

conclusão do processo, determinado por último no Id 26861346 e 

26893614, Termo de Audiência, até para apuração dos 

valores/partilha/pagamento de dívidas, até mediante venda de imóvel, o 

seguinte: “...Considerando que os métodos consensuais utilizados pelo 

Poder Judiciário se apresentam adequados para quase a totalidade das 

demandas judiciais, considerando a inexistência de impedimento em 

relação a este processo, com base no artigo 139, inciso V, do CPC, 

incumbindo ao juiz, ao dirigir o processo, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais levando em conta ainda, que os métodos de solução 

de conflitos não se limitam à mediação, conciliação e arbitragem, e que, o 

Código de Processo Civil, prevê que os operadores do direito estimulem os 

métodos de solução consensual de conflitos, no qual se encaixa o Direito 

Sistêmico que busca oferecer por meio de novas técnicas que as partes 

verifiquem o que há de oculto nos seus conflitos jurídicos, sob uma ótica 

que rege as relações humanas, entendo conveniente, dada a litigiosidade 

entre as partes, determinar que encaminhe o presente processo para as 

Oficinas de Direito Sistêmico, de acordo com os regramentos internos do 

NUPEMECMT...” (cf. Id 26893614 - Pág. 2) Não obstante, visando agilizar e 

melhor dirimir a questão referente a imediata transferência de valor(es) ao 

r. Juízo Trabalhista, providencie, ainda, a Secretaria judicial informações 

junto a conta única do TJMT, no que diz a existência/confirmação de valor 

atualizado, após, oportunize-se a manifestação inventariante/herdeiros no 

prazo de cinco dias, em observância, neste sentido, inclusive ao que 

consta no Id 28101702 - Pág. 1 ao Id 30467007 - Pág. 13, e, em seguida, 

voltem os autos conclusos. Assim sendo, oficie-se informando ao r. Juízo 

da Terceira Vara de Trabalho de Várzea Grande-MT, Id 30467007-Pág. 3, 

quanto às providências adotadas por este Juízo, inclusive nesta 

oportunidade, no que diz respeito à determinação de reserva de 

bens/patrimônio e apuração de valor líquido para posterior análise quanto 

à disponibilidade. No mais, atentando-se ainda para a renúncia noticiada 

no Id 26924512,cumpra-se conforme determinado por este Juízo no Id 

26893614 - Pág. 2. Às providências, e, voltem imediatamente conclusos, 

oportunamente. Intimem-se e cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012354-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONDRINES SILVA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA FERREIRA LIDORIO OAB - 294.140.592-53 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012354-36.2020.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de União Estável post mortem. Vistos, etc... Trata-se de Ação 

Declaratória de União Estável post mortem ajuizada por Ondrines Silva 

Cruz Ferreira em face de Maria Jose Pereira Ferreira (genitora do 

falecido), ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que a Requerente conviveu em união estável, como se casados fossem, 

em uma relação pública e duradoura desde o ano de 2001, com Reginaldo 

Pereira Ferreira, falecido em 27/03/2014. Informa que o casal teve um filho 

Reginaldo Pereira Ferreira Filho, o qual veio a óbito no dia 27/12/2009. 

Esclarece a Requerente que se casou com o falecido, pelo regime de 

comunhão parcial de bens e, diante disso, busca com a presente ação o 

reconhecimento da convivência em união estável do ano 2001 até a data 

do casamento, ocorrida em 29/10/2010, Id n. 30331172, pág. 3. Pede, ao 

final, a procedência do pedido. O pedido veio instruído com documentos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Primeiramente, ressalto que em que 

pese a Requerente tenha ajuizado a ação em desfavor da genitora do 

falecido, Id n. 30331172, pág. 1, a ação é consensual, uma vez que os 

autos vieram instruídos com procuração outorgada por ela/genitora do 

falecido/Requerida, Id n. 30331175, representada por sua filha, que é sua 

procuradora, Id n. 30331176, e, ainda, foi apresentada declaração de 

união estável, com firma reconhecida em cartório, Id n. 30331185, pela 

genitora do falecido/Requerida. Dito isso, passo a análise do processo. 

Compulsando os autos, diante da documentação juntada, resulta 

inquestionável que houve a convivência marital entre a Requerente e o “de 

cujus. Desta feita, diante do contexto probatório produzido, inclusive, as 

declarações acostadas sob o Id n. 30331185, 30333253 e 30333255, não 

há como chegar a outra conclusão que não seja o reconhecimento da 

união estável havida entre a Requerente Ondrines Silva Cruz Ferreira e o 

falecido Reginaldo Pereira Ferreira, com início no ano de 2001 até a data 

do casamento, ocorrida em 29/10/2010. Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 

PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA 

INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo 

reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros são partes 

legítimas para figurarem no polo passivo da ação. (...) A união estável é 

relação fática, de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a 

comprovação, em juízo, dos requisitos necessários para a sua 

caracterização. Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência 

de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo 

de constituir família, é de ser reconhecida à união estável. RECURSO 

IMPROVIDO.” (RAC n. 70017723313, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 18/01/2007). E mais: “... As provas 

carreadas nos autos são deveras contundentes e provam per si, a união 

estável entre a apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no 

DJE 10/11/2006) Aliás, a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em 

seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Outrossim, a 

Constituição Federal de 1988 buscou retratar a sociedade por uma ótica 

de modernidade, dando uma nova dimensão ao conceito de família ao 

introduzir um termo generalizante - entidade familiar - a englobar, além da 

relação decorrente do casamento também a união estável, emprestando 

juridicidade ao relacionamento até então marginalizado pela lei, o que, 

aliás, foi ratificado com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Ressalto, ainda, por oportuno que em casos tais a sentença tem natureza 

puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a busca dos 

direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o falecido. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

julgo procedente o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão da 

Requerente com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para reconhecer e 

declarar que efetivamente houve uma união estável entre a Requerente 

Ondrines Silva Cruz Ferreira e o de cujus Reginaldo Pereira Ferreira com 

início no ano de 2001 até a data do casamento contraído entre a 

Requerente e o falecido, ocorrida em 29/10/2010, para todos os fins de 

direito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 84 de 696



98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça o necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

baixas e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025975-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILEMAR FATIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT19201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1025975-37.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio com partilha de bens e alimentos. Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Divórcio com partilha de bens e alimentos, proposta por Silemar Fátima 

Costa em face de Moacir Benedito da Silva, ambos qualificados nos autos, 

sob os argumentos, apostos na inicial de Id n. 20944363. Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação. Por despacho, Id 

n. 21095567, foi determinada a emenda a inicial para fins de atribuição do 

valor correto à causa pela Requerente, o que foi atendido no Id n. 

21162291. No Id n. 21201567 foi determinada as retificações necessárias 

em relação ao polo ativo da ação procedendo a exclusão do nome da filha 

do casal e, em razão da mesma ter atingido a maioridade, foi enfatizada a 

necessidade da mesma ajuizar ação própria para postular alimentos em 

seu favor, bem como acolhida a emenda a inicial e determinada outras 

providências. Realizada audiência de conciliação, Id n. 22606418, não 

houve acordo entre as partes, momento em que foi determinado que se 

aguardasse a apresentação de contestação pelo Requerido. Foi pelo d. 

Defensor Público oferecida contestação por negativa geral em razão de 

que o Requerido, embora ciente do prazo para contestar a ação, não 

compareceu perante a Defensoria Pública para prestar de informações 

necessárias a fim de apresentar a referida contestação, Id n. 24098256. A 

Requerente no Id n. 24831992 apresentou impugnação a contestação 

requerendo o julgamento antecipado da lide, bem como que a ação seja 

julgada totalmente procedente para decretar o divórcio; que seja 

determinada a partilha do único bem, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada e, ainda, seja o Requerido condenado em restituir os 

valores emprestados ao mesmo no valor de R$19.990,00(dezenove mil 

novecentos e noventa reais). Postulou, também, a condenação do 

Requerido no pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte 

por cento) sobre valor da causa. Decisão saneadora acostada no Id n. 

26842274. Realizada audiência de instrução e julgamento, Id n. 29549894, 

restou prejudicada a tentativa de conciliação em razão da ausência da 

Requerente, a qual estava representada por seu advogado. O Requerido 

na oportunidade manifestou no sentido de que o imóvel a ser partilhado, 

um terreno no Condomínio Campestre Travessa do Rio Coxipó, fique 

pertencendo à Requerente para mais nada discutirem a respeito da 

partilha, justificando que o valor que a Requerente pede em restituição, na 

verdade, trata-se de valor utilizado no pagamento de débitos do casal à 

época da separação, afirmando ter pego o valor de R$17.000,00 

(dezessete mil reais) com ela, porém, diante dos prejuízos que já estava 

tendo com a separação, pelo comportamento da mesma, preferiu não 

devolver o dinheiro e pagar contas do casal, sendo que a Requerente não 

queria pagar a sua quota parte na dívida. O d. patrono do Requerido 

requereu a decretação do divórcio e a intimação da Requerente para 

manifestar sobre a proposta referente à partilha, ratificando que o 

Requerido deixa o imóvel descrito no item 3 do Id n. 24831992, página 02, 

em sua totalidade, para a Requerente. Em seguida, foi proferida decisão, 

decretando o divórcio do casal e determinando a intimação da Requerente 

para manifestar sobre a proposta ofertada pelo Requerido. A Requerente 

no Id n. 29894204 informou que concorda com a proposta apresentada, 

bem como requereu seja o cartório intimado para as devidas providências. 

Relatei. Fundamento e Decido. Considerando a concordância da parte 

Requerente, Id n. 29894204, com a proposta de partilha apresentada pelo 

Requerido, Id n. 29549894, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes; observando que estão protegidos seus interesses, 

pelo que HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Silemar 

Fátima Costa e Moacir Benedito da Silva, relacionado a partilha do bem Id 

n. 29549894/29894204, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Condeno o Requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), art. 85 § 

2º do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade 

nos termos do art. 98 e §§ 2º e 3º do CPC, aplicável ao caso. Após, o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha ou carta de 

sentença e arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.I.C.

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

Processo Número: 1014059-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA FLOR DA SILVA OAB - 536.530.091-20 (REPRESENTANTE)

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1014059-40.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por A.N.R.da.S., representada por sua genitora, ambas 

qualificadas nos autos, objetivando o levantamento dos valores 

eventualmente existentes nas instituições bancárias de titularidade de seu 

pai falecido Heder do Carmo Cunha Roco. No Id n. 16677833, fora 

determinado a expedição de alvará judicial autorizando a Requerente a 

proceder ao levantamento dos valores encontrados junto a Caixa 

Econômica Federal a título de FGTS do falecido, sendo, ainda, 

determinadas outras providências, conforme postulado. Após ser 

expedido o alvará judicial, Id n. 17015360, e cumpridas as demais 

providências requeridas pela Requerente, ela postulou pela extinção do 

feito, Id n. 17741837. Logo em seguida, a Requerente aportou petição no Id 

n. 20737329, justificando a impossibilidade de levantar os valores 

encontrados, requerendo seja a Caixa Econômica Federal oficiada para 

que efetue o depósito diretamente em conta judicial, Id n.20737329, 

providência esta que foi realizada no Id n. 22304122 pela referida 

instituição, após ser intimada para tal finalidade. A Requerente requereu o 

levantamento dos valores transferidos para o Departamento da Conta 

Única diretamente para a conta bancária de seu d. Patrono, Id n. 

22699894. Parecer ministerial, opinando pela expedição de alvará judicial 

nos moldes usuais, Id n. 30730721. Vieram-me os autos conclusos. 

Relatos necessários. Decido. Observa-se dos autos que após proferida 

decisão autorizando a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores encontrados de titularidade do falecido junto a Caixa Econômica 

Federal, Id n. 16677833, e, posteriormente, direcionados para 

Departamento da Conta Única, a Requerente, requereu sejam tais valores, 

transferidos diretamente para conta bancária indicada no Id n. 22699894. 

Dito isso, sem delongas, considerando a ausência de resistência pela 

representante do Ministério Público, Id n. 30730721, não vejo óbice legal ao 

levantamento dos valores na forma pretendida, até porque, conforme se 

infere da procuração acostada no Id n. 13341686 o d. Patrono da 

Requerente tem poderes específicos para “receber valores, dar e receber 

quitação, levantar ou receber alvarás”, sendo, inclusive, valor de pouca 

monta. Sendo assim, acolho o pedido de Id n. 22699894, e determino que 

seja expedido novo alvará judicial para levantamento dos valores que se 

encontram depositados pela Caixa Econômica Federal no Departamento da 

Conta Única, de titularidade do falecido Heder do Carmo Cunha Roco com 

os acréscimos que houver, observando-se a conta bancária indicada no 

Id n. 22699894. Pelo exposto, considerando que restou acolhido os 

pedidos formulados pela Requerente e, não havendo mais nada a ser 

apreciado, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos da Lei. Ciência 

a representante do Ministério Público em exercício perante esta Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia ou prejuízo ao imediato 

cumprimento desta decisão. Transitado em julgado, arquivem os autos com 

as cautelas de estilo. P.I.C.
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5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033021-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE PACHECO DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULINO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1033021-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JUCINEIDE PACHECO DE 

ANDRADE SILVA REQUERIDO: BRAULINO DE ANDRADE Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, concluso. 

Cumpra-se Cuiabá, 30 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002347-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER GABRIEL DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA MARIA CONCEICAO DO ROSARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021407-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021407-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DULCE BARRETO RACHID 

JAUDY REQUERIDO: DULCE BARRETO RACHID JAUDY Vistos, etc. 

Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua 

intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos concluso. Cumpra-se Cuiabá, 30 de março de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015395-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. D. M. (REQUERENTE)

L. H. L. D. M. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da ADVOGADA DANIELA 

MARQUES ECHEVERRIA para em 5 dias requerer o que de direito. Após 

esse prazo os autos serão devolvidos ao arquivo. CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021936-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA MARIA CORBELINO BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LETI CORBELINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1021936-02.2016.8.11.0041. REQUERENTE: AIDA MARIA CORBELINO 

BARRETO REQUERIDO: MARIA LETI CORBELINO Intime-se a requerente, 

na pessoa de seu Patrono,via DJE para manifestar nos autos, quanto o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012633-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. V. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE CRISTINA PAIVA OAB - 952.214.761-34 (REPRESENTANTE)

ALAN MARTINIS GOMES OAB - MT27676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1012633-22.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: IONE CRISTINA PAIVA 

AUTOR: Y. V. P. D. S. REU: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS Vistos, 

etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda 

ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento 

dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento provisório no importe de 50% 

(trinta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo o mais 

adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das 

necessidades do menor, visto que não existe nos autos comprovação dos 

rendimentos do requerido, a ser pago até o dia 10 de cada mês, e 

depositado na Conta Poupança 00059827-3, Agência 1681, Operação 

013, Caixa Econômica Federal. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/06/2020, às 13:30 horas, 

em razão do disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo Código de 

Processo Civil[i]. Cite-se o requerido, por mandado e intimem-se as partes, 

cientificando a requerente para comparecer à audiência acompanhado de 

seu advogado e testemunhas, independente de prévio deposito de rol, 

importando sua ausência em extinção e arquivamento do feito, e do 

requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a requerida contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [i] Art. 693. As normas deste Capítulo 

aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. 

Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de 
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criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em 

legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste 

Capítulo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012925-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. V. R. (AUTOR(A))

A. K. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 18/06/2020, às 14:00 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, por meio de 

sua representante legal, cientificando-a para comparecer à audiência, 

acompanhada de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência daquele em extinção e 

arquivamento do processo e a deste em confissão e revelia. Na audiência, 

se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, passando-se em seguida à ouvida das 

testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039793-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA DA SILVA PINHEIRO OAB - 001.998.221-66 

(REPRESENTANTE)

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. F. E. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1039793-56.2019.8.11.0041 L. D. P. F. - CPF: 058.480.651-52 

(EXEQUENTE), ANA LETICIA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 001.998.221-66 

(REPRESENTANTE) LEANDRO APARECIDO FERNANDES E SILVA - CPF: 

009.483.001-08 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, que 

dirigi-me nas duas Av. Mario Palma, existe no Bairro Ribeirão do Lipa, e ali 

sendo no dia 22/01/20, as 11h40, não obtive êxito em localizar a Qda. 16, 

Lote 20, Setor D1, declinado no manado e nem a Rua R-32, também 

declinada no mandado. Solicito ao Juizo a intimação da autor Leonardo D. 

P. Fernandes, rep. por Ana, para que acompanhei o Oficial, na diligencia 

para mostrar o referido endereço ou local de trabalho do requerido 

Leandro. Diante do exposto, não foi possível proceder a citação do 

requerido Leandro Aparecido Fernandes e Silva. Pelo que suspendo a 

diligencia e devolvo o r. mandado a secretaria para os devidos fins. 

Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026830-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1026830-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIA DE SOUZA AMORIM 

Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto 

por ANTONIA DE SOUZA AMORIM, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar de valores referente ao FGTS, junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome do seu filho senhor EDSON DE SOUZA 

AMORIM (CPF nº. 452.278.701-44), falecido em 13 de junho de 1988. O 

pedido veio acompanhado de documentos. Determinou – se a intimação do 

representante legal da Caixa Econômica Federal, solicitando-se 

informações com relação a valores depositados em nome do falecido 

EDSON DE SOUZA AMORIM, sendo informados Id nº 29441773 a 

existência de valores. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada 

na inicial comprova que a senhora ANTONIA DE SOUZA AMORIM, é 

genitora do senhor EDSON DE SOUZA AMORIM, conforme certidão de 

óbito nos autos. Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por 

Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, a favor da Requerente ANTONIA DE SOUZA AMORIM 

a fim de que efetue os saques dos valores informados pela Caixa 

Econômica Federal do FGTS (conforme Id nº 29441773), em nome do 

falecido EDSON DE SOUZA AMORIM (CPF nº. 452.278.701-44). Transitado 

em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas 

baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 30 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001965-97.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0001965-97.2006.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

27351746 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que a recente decisão do E. 

Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento externado é no sentido de 

que é válida a publicação realizada para qualquer causídico habilitado nos 

autos, indefiro o postulado no ID. 27253306. Por conseguinte, determino 

que ao Sr. Gestor que certifique o trânsito em julgado da sentença outrora 

proferida e, após, expeça-se necessário para o arquivamento os autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0035450-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. J. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT12941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0035450-44.2013.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 
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30761007- "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 23580066, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

vindicada, a qual, por preencher os requisitos legais, ora defiro. Por 

conseguinte, no tocante a prisão civil por alimentos, importante tecer 

relevantes considerações, uma vez que se refere a uma modalidade de 

constrição a qual não possui o caráter punitivo, não constituindo pena, 

mas meio de coerção destinado a forçar o devedor a cumprir a obrigação 

alimentar. Por essa razão é que deve ser imediatamente revogada se o 

débito for adimplido. Desta feita, em conformidade com a legislação 

pertinente e, diante da manifestação de ID. 23580251, REVOGO a prisão 

civil decretada nos presentes autos em desfavor de Joanil Salgado 

Moreira. Proceda-se com o recolhimento e demais providências relativas 

ao mandado de prisão expedido. Expeça-se certidão ao cartório de 

protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o 

nome do executado do rol de devedores. Sem prejuízo, diante da renúncia 

apresentada pelos causídicos da parte exequente no ID. 23580277, 

determino que se intime a exequente, pessoalmente, para que regularize a 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da 

lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo." Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0000264-04.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. J. P. J. (REQUERENTE)

F. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEVAIR TAVARES DE OLIVEIRA OAB - MT5978-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. J. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0000264-04.2006.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30649386 - "(...) Em decorrência, indefiro o processamento do alusivo 

pedido nestes autos, devendo ser distribuído de maneira autônoma, via 

Processo Judicial Eletrônico (PJE), para esta Vara de Família. Após, 

retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências." Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000761-10.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 30687987, bem como 

para comparecer à audiência designada para o dia 24/06/2020, às 14:30 

horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que deverá 

intimar as testemunhas para que compareçam em juízo, observando o 

artigo 455 e s.s. do CPC. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037793-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. N. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037793-54.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 30750086, bem como 

para comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 01/07/2020, às 14:30 horas, neste Fórum da Capital, ocasião em que 

serão ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo de 

03 (três) para cada parte, frisando, por oportuno, que caberá as partes 

intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, observando esta decisão 

e o disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

indicada. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023788-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023788-27.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 30400376, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA e REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se 

manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1036709-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (REQUERENTE)

A. M. D. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036709-47.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para aguardar o prazo de suspensão assinalado na decisão de ID 

26770072. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010048-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. M. F. O. P. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO OAB - 627.624.511-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010048-65.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30771795 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a emenda à Reconvenção 

efetuada através da petição de ID. 26000215. No que atine ao pedido de 

concessão de assistência justiça postulada, tendo em vista a recente 

decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento externado é 

no sentido de que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima, 

portanto, nas ações alimentares em favor de crianças e adolescentes, 

não é possível condicionar a demonstração de insuficiência de recursos 

de seu representante legal, mas sim do alimentado, e, no caso, salvo 

comprovação em contrário, o menor é presumidamente incapaz 

economicamente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita 

postulado na peça reconvencional. Por fim, prossiga-se no cumprimento 

da decisão outrora exarada, em atendimento à cota ministerial de ID. 

26162978. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039971-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039971-39.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30646631 - "VISTOS, ETC. Não obstante o exequente tenha informado na 

petição de ID. 27664832 que o valor atualizado do débito exequendo 

corresponde à quantia de R$ 191.270,63, verifico que a referida 

importância é divergente ao memorial acostado à alusiva peça, em 

decorrência, faculto, o prazo de 15 (quinze) dias, para que seja cumprida 

integralmente a decisão de ID. 26272516, notadamente, no que atine ao 

encarte da planilha do débito alimentar, excluindo os meses executados no 

processo nº. 1039969-69.2018. Considerando que foi informado o atual 

empregador do executado, consoante ID. 29312992, p.2, determino ao Sr. 

Gestor que implemente a decisão de ID. 26272516, a fim de que seja 

procedido com o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento 

do alimentante. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, remoção e 

avaliação do veículo automotor, constrito no ID. 27396383. Após, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento. Às providências." 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033039-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033039-69.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30755278 - "(...) Desta feita, com desiderato de imprimir celeridade no 

processamento do presente, haja vista tratar-se de verba de natureza 

alimentar, em consonância com as disposições contidas no artigo 780[1], 

do CPC/2015, entendo que a pretensão merece acolhimento, e, via de 

consequência, determino a reunião, neste feito, dos débitos exequendos 

referentes as prestações alimentícias decorrentes do título executivo 

judicial encartado no ID. 10439609, relativas ao período de Janeiro de 2015 

à Agosto 2018. Nesse sentido trago à colação: (...) Por conseguinte, 

intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca da contraproposta aviada pela exequente na petição de ID. 

25035256. Na sequência, manifeste-se a parte exequente em 

prosseguindo e, após, com o decurso do alusivo prazo, conclusos para 

deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035190-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILIANO FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

FRANCISCA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIANO NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035190-37.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30808707 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista a inexistência de valores 

depositados no processo, oficie-se a Receita Federal do Brasil, para que 

efetue o depósito judicial das restituições de impostos de renda devidas 

ao de cujus, devendo o documento de ID. 29319127, acompanhar o 

referido expediente. Com a resposta do alusivo ofício nos autos, intime-se 

a interessada para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. No mais, diante da notícia que o 

herdeiro Franciliano, pretende renunciar ao seu quinhão em favor da 

requerente, deverá formalizar a pretensão, por Escritura Pública ou Termo 

Judicial (art. 1.806 do CC), facultando o seu comparecimento na Secretaria 

do Juízo para que seja tomada por termo, tão logo normalize o expediente 

presencial. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1034112-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVALTER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EDA AUXILIADORA ALVAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

ERCIO JOSETTI DE CAMPOS (REQUERENTE)

THEREZINHA ELIZABET ALVAREZ CELINO (REQUERENTE)

DALVA SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CELINO (REQUERENTE)

ELIZABETH ANUNCIATO ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO JORGE ALVAREZ (REQUERENTE)

RITA CRISTINA DE CAMPOS ALVAREZ FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SELMA DE CAMPOS ALVAREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1034112-08.2019 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que os interessados deixaram de cumprir a determinação de ID. 

22722753, na medida em que permanece a ausência de comprovação do 

grau de parentesco entre os herdeiros Carla Regina, Ercio, Dalva e a 
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inventariada Selma. Isso porque, ressai do documento colacionado no ID. 

23789802 - Pág. 3, que Carla Regina Soares Campos, é filha de Ercio 

Josetti Campos e Dalva Soares Campos. Por sua vez, no ID. 22286362 - 

Pág. 3, há a informação de que Ercio Josetti de Campos é filho de 

Godofredo P. de Campos e Maria Josetti de Campos, e Dalva Soares 

Campos é filha de Benedito Soares da Silva e Catarina Martins Soares da 

Silva, ID. 22286362 - Pág. 2. Lado outro, a inventariada Selma de Campos 

Alvarez é filha de José Alvarez e Aurea de Campos Alvarez, ID. 22286368 

- Pág. 1, de forma que não há identidade de genitores entre Ercio, Dalva e 

Selma a autorizar este juízo a declarar os interessados como colaterais. 

Desta feita, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja 

esclarecida/regularizada a situação, sob pena de ser nomeado 

inventariante um dos irmãos da inventariada, arrolados na exordial. Sem 

prejuízo, considerando a informação de que fora realizada a venda do 

imóvel inventariado, ressalto que tal transação somente poderia ter sido 

realizada após a partilha do bem inventariado ou mediante cessão de 

direitos hereditários, eis que os interessados intencionam destinar o bem 

inventariado a pessoa específica, no caso o comprador do imóvel. Nesse 

viés, cabe salientar que, no caso da renúncia pura e simples, o 

renunciante abdica de seu direito ao recebimento da herança, acrescendo 

a sua parte à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo o único, 

devolve-se aos da classe subsequente (art. 1.810, CC). Todavia, nos 

termos do artigo 1.811 do Código Civil ‘Ninguém pode suceder, 

representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da 

sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a 

herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por 

cabeça’, ou seja, caso os herdeiros renunciem, os seus filhos terão direito 

a participar da sucessão. Lado outro, ao ceder seu quinhão hereditário em 

favor de certa pessoa particularmente individualizada, o herdeiro aceita a 

herança para então cedê-la a alguém, tratando-se de renúncia translativa. 

Nessa toada, embora o art. 1.793 do Código Civil estabeleça formalidade 

específica para o herdeiro dispor do seu quinhão por cessão de direitos 

hereditários, a jurisprudência pátria tem admitido a sua celebração por 

termo nos autos, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ARROLAMENTO DE BENS – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – 

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POR TERMO NOS AUTOS – 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.806 DO CC – PRELIMINAR 

REJEITADA – RECURSO PROVIDO. Não padece de vício de nulidade a 

decisão que expõe as razões de forma concisa e com base nos 

dispositivos legais aplicáveis ao caso. É possível a cessão hereditária por 

termo nos autos de Arrolamento, à luz de aplicação analógica do art. 1.806 

do CC. “Embora o art. 1.793 do Código Civil estabeleça que a cessão de 

direitos deve se formalizada através de escritura pública, entende-se que 

a renúncia translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois é 

também forma pública de externar a vontade.” (TJRS, RAI nº 

70044560316) Deve-se simplificar a cessão de direitos hereditários 

quando realizada nos autos de processo judicial, pois se equipara, pela 

sua natureza instrumental, à escritura pública. A cessão de direitos , por 

termo nos autos , exige assinatura pessoal dos cedentes ou do 

procurador constituído mediante instrumento público de mandato, com 

poder especial e expresso para esse fim, sob pena de ineficácia (CC, 

arts. 661, § 1º e 662 ). (N.U 0003814-97.2001.8.11.0003, MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/11/2012, Publicado no DJE 10/12/2012) SOBREPARTILHA. RENÚNCIA 

TRANSLATIVA E ABDICATIVA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. 1. 

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça admite a cessão de 

direitos hereditários por termo nos autos do inventário, com suporte no art. 

1.806 do Código Civil, entendendo que a disposição legal abrange tanto a 

renúncia abdicativa, quanto a renúncia translativa, denominação 

doutrinária que se refere, em verdade, à cessão de direitos hereditários. 

2. Embora o art. 1.793 do CCB estabeleça que a cessão de direitos deve 

ser formalizada através de escritura pública, entende-se que a renúncia 

translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois é também forma 

pública de externar a vontade. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70081327082, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-08-2019). À 

vista disso, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam 

formalizadas as aludidas cessões de direitos hereditários, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial, facultando o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que sejam tomadas por termo, com as 

respectivas outorgas conjugais, quando necessário, tão logo, normalize o 

expediente forense presencial. Caso não sejam trazidas ao feito as 

aludidas cessões de direitos hereditários, o bem poderá ser partilhado aos 

interessados. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034615-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

EXPEDITO NEDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BONIFACIO DA SILVA (INVENTARIADO)

VICENCIA DE CAMPOS SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1034615-29.2019 VISTOS, ETC. Considerando o pleito de ID. 

29885278, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o inventariante 

cumprir a determinação de ID. 22728565, sob pena de remoção do 

encargo. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048797-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

DEBORAH FERNANDES DA SILVA OAB - 728.462.831-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA AGUIAR DE LIMA OAB - RO7098 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BELMONTH FURNO OAB - RO5539 (ADVOGADO(A))

DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE OAB - RO8835 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048797-20.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30768353 - "VISTOS, ETC. Ante o teor da petição de ID. 28870039, 

intime-se o executado para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento das pensões alimentícias em atraso, com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária de titularidade da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que 

o fez, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a 

sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Ciência 

ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1014637-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SIMONE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. M. (HERDEIRO)

GABRIELA SILVA MARQUES (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1014637-03.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito fora julgado, sendo que ocorreu o trânsito em julgado 

da sentença homologatória da partilha em 16.07.2019, consoante ressai 

da certidão de ID. 21842706, razão pela qual indefiro o processamento do 

pedido de ID. 23466444. Por conseguinte, prossiga-se no implemento da 

sentença de ID. 18771370, até a remessa dos autos ao arquivo. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013190-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013190-09.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30800379 - "(...) Desta feita, intimem-se os interessados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providenciem a retificação do valor da causa, a 

qual deve corresponder a somatória de doze prestações alimentícias (art. 

292, III, do CPC), e, na sequência, efetuem o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com consequente extinção 

do processo (art. 485, I, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem a 

manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1014637-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SIMONE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. M. (HERDEIRO)

GABRIELA SILVA MARQUES (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1014637-03.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito fora julgado, sendo que ocorreu o trânsito em julgado 

da sentença homologatória da partilha em 16.07.2019, consoante ressai 

da certidão de ID. 21842706, razão pela qual indefiro o processamento do 

pedido de ID. 23466444. Por conseguinte, prossiga-se no implemento da 

sentença de ID. 18771370, até a remessa dos autos ao arquivo. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011271-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011271-82.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30811227 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 30209101, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pro 

rata, já recolhidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se o Termo de Guarda Unilateral, bem assim oficie-se ao 

empregador do interessado para que cesse o desconto em folha de 

pagamento atinente a prestação alimentícia paga a genitora de Isadora. 

Após, arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e 

baixas de estilo." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008258-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET MIDORI SAKAMOTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL KOITI SAKAMOTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALINE SAYUMI SAKAMOTO (HERDEIRO)

ELIZABETH SAYURI SAKAMOTO (HERDEIRO)

E. Y. A. S. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1008258-46.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para cumprimento da decisão exarada no ID. 20388793, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de remoção do cargo. Caso a 

interessada, intimada por intermédio de seus patronos habilitados, não 

cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, 

para que implemente o decisório, nos mesmos termos suso mencionados. 

Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001008-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. C. D. S. (EXEQUENTE)

N. D. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES OAB - MT21188-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0001008-47.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

23961790 - "(...) Por outro lado, tendo em vista que, até o momento o 

executado encontra-se inadimplente com o débito da prestação alimentícia, 

determino que se renove a sua intimação para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo atualizado no ID. 

23578818, p.4, sob pena bloqueio de valores. Na sequência, manifeste-se 

a parte exequente em prosseguimento e, após conclusos para 

deliberação, inclusive para apreciação do pedido de designação de 

audiência de conciliação, formulado por ambas as partes. Às 

providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 91 de 696



Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1018874-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA NEVES FILHA GERMANO (REQUERENTE)

MARGARIDA SOUZA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

DEVANIL DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

JUCINEIA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

EDEVAIR DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

JUCELAINE DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

EROTILDES NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

IZAIAS DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

MARIUZA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

JONATHAN PRATES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1018874-17.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que somente a interessada Ana Maria outorgou procuração à 

patronesse que subscreve a petição de ID. 28183774. Tendo em vista a 

informação do falecimento do Dr. Julierme Francisco Meira Silva, os 

demais interessados deverão regularizar a representação processual, de 

maneira que concedo o prazo de 15 (quinze) dias para realização do ato. 

Lado outro, determino a juntada da certidão de casamento e/ou 

nascimento atualizada da curatelada, com a devida averbação da 

interdição, assim como a autorização judicial para que a herdeira 

interditada possa receber a herança (art. 1.748 do CC), no prazo de 60 

(sessenta) dias. Outrossim, apesar de esta magistrada ter facultado o 

ajuizamento do inventário conjunto da Sra. Ana Maria de Souza Neves, no 

caso, o inventário da aludida falecida deveria tramitar nestes mesmos 

autos, levando em consideração a flexibilidade disposta no art. 672 do 

CPC. Da forma efetuada, em apartado, com autos em apenso, os 

interessados terão que apresentar novo plano de partilha, apresentar toda 

a documentação pertinente, aguardando o regular trâmite processual de 

cada processo. Desta feita, visando a economia e celeridade processual, 

faculto que seja apresentado, nestes autos, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o inventário conjunto dos de cujus Ana Maria de Souza Neves e 

Ernesto de Souza Neves, a fim de que seja proferida uma única sentença. 

Não sendo esta a intenção dos interessados, determino a retificação do 

plano de partilha de ID. 15284255, porquanto somente 50% (cinquenta 

pontos percentuais) do imóvel com matrícula sob o nº 20.584 pertencia ao 

Sr. Ernesto. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1034112-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVALTER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EDA AUXILIADORA ALVAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

ERCIO JOSETTI DE CAMPOS (REQUERENTE)

THEREZINHA ELIZABET ALVAREZ CELINO (REQUERENTE)

DALVA SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CELINO (REQUERENTE)

ELIZABETH ANUNCIATO ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO JORGE ALVAREZ (REQUERENTE)

RITA CRISTINA DE CAMPOS ALVAREZ FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SELMA DE CAMPOS ALVAREZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034112-08.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30095766. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013244-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013244-43.2018.8.11.0041 Certifico que deixei 

de expedir a intimação determinada na decisão retro, por não encontrar o 

endereço atual do Réu, pelo que impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, por meio de sua advogada, para manifestar-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029985-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORREA SANT ANA (REQUERENTE)

MARCEL ADRIANO CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

NEYLA CHRISTINA DE BARROS ASVOLINSQUE (REQUERENTE)

MARCIO CEZAR DA CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

VERA APARECIDA DA CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARAL SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1029985-61.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos 

vislumbro que a inventariante deixou de coligir ao feito a certidão negativa 

de débitos gerais expedida pela Prefeitura do município de Cuiabá/MT, em 

nome do falecido. Em que pese a afirmação apresentada pela 

inventariante de que não estimou valor ao terreno situado à Rua Projetada 

Z, Lote Ribeirão do Lipa, Bairro Ribeirão do Lipa, nº 0, CEP 78048-000, 

Cuiabá-MT (matrícula nº 67.401), sob o fundamento de que o mesmo 

encontra-se invadido, vislumbro a inocorrência de justificativa plausível 

para deixar de atribuir valor ao bem e apresentar a partilha do aludido 

imóvel. Outrossim, constato que 50% (cinquenta pontos percentuais) do 

referido bem pertencia ao falecido e sua cônjuge, de maneira que cabe à 

inventariante promover as diligências cabíveis para reaver o imóvel, de 

maneira que, caso não seja tomada nenhuma providência, no prazo de 60 

(sessenta) dias, o aludido bem deverá ser inventariado, com a 

correspondente retificação do plano de partilha. No que atine à pretensão 

de renúncia com instituição de usufruto vitalício em favor da viúva meeira 

relativamente ao imóvel matriculado sob o nº 6.011, verifico que, na 

realidade, trata-se do instituto da doação, uma vez que a cônjuge 

supérstite pretende doar aos filhos a sua meação. Nesse viés, nos termos 

do art. 541 c/c art. 108 ambos do Código Civil, concedo o prazo de 60 

(sessenta) dias para que aporte ao feito a escritura pública de doação do 

citado bem. No prazo supra, deverá a inventariante prestar 

esclarecimentos no tocante ao pagamento da dívida de IPTU noticiada, 

assim como em relação ao processo nº 8713-33.2015.811.0041 (cód. 

968804) e o oferecimento de bem do espólio à penhora. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023197-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA OLIVEIRA LUPPI LARANJO (REQUERENTE)

TALITA DE OLIVEIRA LUPPI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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WAGNER LUPPI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1023197-94.2019 VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado 

no ID. 25231802, razão pela qual, expeçam-se, ofício ao Brando do Brasil 

e Banco Sicredi, requisitando informações acerca de eventuais resíduos 

bancários em favor do falecido. Com a resposta dos alusivos ofícios nos 

autos, intimem-se as interessadas para manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem prejuízo, no que 

atine à transferência do veículo do de cujus, considerando a 

impossibilidade de transferência para mais de uma titular, determino a 

intimação das interessadas a fim de que, no prazo 15 (quinze) dias, 

informem o nome de apenas uma pessoa para viabilizar a prolação de 

sentença. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016863-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERLY EUDES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUDES BARBOSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1016863-15.2017 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que 

diversos documentos foram colacionados fora da posição correta para 

leitura, em desconformidade com a Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 – PJE. Desta feita, é necessário salientar que os 

interessados deverão atender às determinações contidas na Resolução 

supra citada, colaborando para a rápida solução do litígio, obrigação 

instituída pela Lei Processual de 2015. Prosseguindo, ante a certidão de ID. 

19566471, determino a intimação da inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, cumprir a decisão de ID. 17612997, sob pena de extinção da 

demanda. Caso a inventariante, intimada por intermédio de sua patronesse 

constituída, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a intimação 

pessoal, para que implemente o decisório nos mesmos termos suso 

mencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002922-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

SONIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

YOLANDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JERONIMO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDSON ROBERTO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR SOARES SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO SOARES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1002922-27.2019 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que, não obstante tenha sido informado que a de cujus deixou a 

importância de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) junto à instituição 

financeira Banco do Brasil, ao requisitar valores por intermédio do Sistema 

conveniado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, BacenJud, 

fora encontrado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) depositados no 

Banco Santander, podendo ocorrer a existência de montante maior. Tendo 

em vista que a referida quantia não fora arrolada no rol de bens a 

inventariar, determino a intimação dos herdeiros para que manifestem-se, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007612-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIMEIRE FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCIANO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LEANDRO FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GARCIA OAB - SP387878 (ADVOGADO(A))

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FALCIONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007612-70.2017 VISTOS, ETC. Acostado ao feito a 

resposta do BacenJud, prossiga-se no cumprimento do despacho de 

outrora. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037927-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LUIZA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSUE LUIZ DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JONIE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

JEANETTE LUIZA BRITO DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

MARIA LIDIA BRITO DA SILVA CARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE LUIZ DA SILVA (INVENTARIADO)

EUNICE BRITO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037927-81.2017 VISTOS, ETC. Acostado ao feito a 

resposta do BacenJud, prossiga-se no cumprimento do despacho de 

outrora. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035539-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARIA SONIA LEONCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

OSMAR LEONCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

BENEDITA AUXILIADORA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

SONIA DE ARRUDA VIEIRA (REQUERENTE)

RAYNARA PATRICIA DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

JOSE SEBASTIAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ENIO PAULO DE ARRUDA (REQUERENTE)

EDSON ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ETELVINA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

SILVANA AGUIAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

SIDELIA AGUIAR DE ARRUDA GESCHWANDTNER (REQUERENTE)

ROSANA FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

NEOMESIA ARLINDA DE MORAES (REQUERENTE)

MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

WILSON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA EUTEMINIA DE ARRUDA LIMA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035539-40.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30625618. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019101-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VILMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CORNELIO FRANCISCO DE ARRUDA (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE EDELTRUDES PAULINA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1019101-07.2017 VISTOS, ETC. Considerando o resultado 

infrutífero da tentativa de acordo entre os herdeiros, determino a intimação 

da inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, carrear aos autos 

as certidões de inexistência de testamentos deixados pelos autores da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, 

assim como a GIA-ITCD, acompanhada do comprovante de 

isenção/pagamento do imposto. No alusivo interregno, deverá a 

inventariante colacionar ao feito a matrícula atualizada do bem 

inventariado, certidão de casamento atualizada dos falecidos, assim como 

as certidões negativas de dívidas expedidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), em nome de ambos os falecidos. 

Deixo de determinar, por ora, a avaliação judicial do bem inventariado, 

tendo em vista que a Fazenda Pública declarará o valor do bem de raiz na 

ocasião da declaração do ITCD, que poderá ser utilizado como parâmetro. 

Por fim, ressai do documento de ID. 8197263 - Pág. 3, que o Sr. Cornélio 

Francisco, era solteiro, todavia, fora acostada a certidão de casamento 

entre o citado de cujus e a Sra. Edeltrudes Paulina. Desta feita, ressalto a 

necessidade de ser promovida a correspondente retificação da alusiva 

certidão de óbito, por meio do correlato procedimento, sem dependência a 

este feito, e a posterior juntada a estes autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031620-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

MARIA LUCINETI DA SILVA SALINAS (REQUERENTE)

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

SEVERINO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1031620-77.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir a decisão de 

ID. 16542641, carreando ao feito os documentos requisitados, em nome da 

de cujus Raimunda, sob pena de remoção do cargo. No alusivo interregno, 

a inventariante deverá apresentar o plano de partilha considerando que 

somente 50% (cinquenta pontos percentuais) do imóvel matriculado sob o 

nº 39.094 pertenciam à inventariada Raimunda. Caso a inventariante, 

intimada através de seu patrono habilitado, não cumpra a decisão supra, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que implemente o 

decisório nos mesmos termos suso mencionados. Com o aporte dos 

documentos e eventual minuta do plano de partilha, intime-se a herdeira 

Maria José para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027574-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMENIU CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

NILZALENE DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

NIVANDO CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

LEIDE CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINO ANTONIO DE CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1027574-45.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a 

inventariante deixou de cumprir as determinações exaradas nos ID’s. 

15128058 e 18874565, razão pela qual, determino a sua intimação para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, implemente as decisões 

retromencionadas, sob pena de remoção do cargo. Caso a inventariante, 

intimada por intermédio da Defensora Pública em atuação nesta serventia 

especializada, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a 

intimação pessoal, para que implemente o decisório nos mesmos termos 

suso mencionados. Lado outro, considerando o pedido de ID. 24839997, 

por medida de cautela, determino a intimação da peticionante para, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, proceder com a juntada do seu documento 

pessoal retificado, constando a filiação paterna. Sem prejuízo, oficie-se ao 

juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, Processo nº 

947-80.2006.811.0028 – código 12749, a fim de que informe a esta 

serventia especializada de família e sucessões o valor atualizado do 

débito alimentar executado em face de Nivando Cruz de Campos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022429-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

IRLA SIMONE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVONE COSTA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1022429-08.2018 VISTOS, ETC. Considerando as 

informações de ID. 24452076, prossiga-se no implemento da determinação 

de ID. 16797854, mormente quanto à expedição do necessário para 

efetivar a citação do cônjuge da falecida. Às providências. Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1018874-17.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA NEVES FILHA GERMANO (REQUERENTE)

MARGARIDA SOUZA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

DEVANIL DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

JUCINEIA DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

EDEVAIR DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

JUCELAINE DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

EROTILDES NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

IZAIAS DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

MARIUZA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

JONATHAN PRATES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018874-17.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29555513. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019101-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VILMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CORNELIO FRANCISCO DE ARRUDA (INVENTARIADO)

ESPOLIO DE EDELTRUDES PAULINA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1019101-07.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico 

que a inventariante vindicou pela designação de audiência de tentativa de 

conciliação, ID. 15895346. Desta feita, considerando que é incumbência do 

magistrado tentar conciliar as partes há qualquer momento, bem assim 

tendo em vista que fora sinalizada a possível conciliação dos herdeiros no 

que atine a forma de partilha do único bem inventariado, com fulcro no §3º 

do art. 3º do CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 21 de 

março de 2019, às 13h40min, por ausência de data anterior na pauta. 

Intimem-se as partes através da causídica constituída nos autos, devendo 

o herdeiro TOMÉ DE ARRUDA ser intimado pessoalmente. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018479-91.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. R. D. S. (AUTOR(A))

A. R. D. S. M. (AUTOR(A))

T. C. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DE ALENCAR ARRAIS OAB - MT6931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. M. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0018479-91.2007.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28216493 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista o lapso considerável em que os 

autos encontravam-se arquivados provisoriamente, determino que se 

intime a parte autora através do seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se em prosseguimento. Decorrido in albis o 

alusivo prazo, intime-se, pessoalmente, a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/2015. Sendo frustrada a diligência 

supra, intime-se a parte requerente por edital. Intimem-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0043506-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARINHO (REQUERENTE)

DONATO MARINHO NETO (REQUERENTE)

GRACIELA MOLINA DUARTE (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA (INVENTARIANTE)

ANA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HEIDY CRISTINA MOLINA MARINHO (REQUERENTE)

HELLEN ALVINA MOLINA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0043506-32.2014 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que o 

presente feito fora distribuído em 17.09.2014 e, desde o mês de março de 

2015 a inventariante vem postulando a suspensão do feito, ID. 23525132 - 

Pág. 1, sob o argumento de que refere-se a medida necessária para 

regularizar o imóvel inventariado situado à Rua Juscelino Reiners, bairro 

Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT. Todavia, o Poder Judiciário possui metas a 

serem seguidas, as quais são implantadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça e, nesse contexto encontra-se inserido o presente feito, que, de 

acordo com a Meta 2, deve ser julgado até 31.12.2020. Outrossim, saliento 

que os interessados deverão atentar-se para os princípios da boa-fé 

processual, cooperação e razoável duração do processo, inseridos no 

art. 6º do CPC. Desta feita, considerando o acima exposto, assim como 

todos os prazos já concedidos, as numerosas suspensões efetuadas no 

presente feito, bem assim visando a retomada do curso processual do 

presente inventário, determino a intimação da inventariante para, no prazo 

de 60 (sessenta) dias, colacionar ao feito as primeiras declarações, as 

certidões negativas de dívidas expedidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura de Cuiabá/MT, em nome da falecida, sob pena de remoção do 

cargo. No interregno supra, a inventariante deverá carrear aos autos a 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ e, sendo possível, o 

plano de partilha. Deverá, ainda, ser juntado ao feito o documento pessoal 

da interessada Heidy Cristina e os documentos atualizados dos bens 

inventariados. Em decorrência, indefiro o pedido de suspensão formulado 

no ID. 24005651. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002596-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002596-33.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA, através 
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de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

30827288, bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, CIENTIFICANDO-A de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC). Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003035-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ANTONIO DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - MT20384/O 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE BARROS COSTA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1003035-49.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que o presente feito não teve o seu regular processamento, eis 

que fora julgado extinto sem mérito, em razão do pedido de desistência 

formulado pelo interessado, sob o fundamento de que procederia com a 

abertura de inventário extrajudicial. Assim, ressai do processo que a 

sentença transitou em julgado em 15.03.2017, ID. 6075365, de maneira que 

não há que se falar em sobrepartilha neste feito, deverá o interessado 

providenciar a competente ação para tal finalidade. Desta feita, indefiro o 

processamento dos pedidos de ID. 26051002 e 29653344, e determino a 

remessa/retorno dos autos ao arquivo. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003736-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA RITA MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1003736-39.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando o 

teor do parecer de ID. 23008681, e, tendo em vista que a POLITEC 

encontra-se, por ora, impossibilitada para a realização das perícias 

judiciais, como também foi encerrado o convênio com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Cuiabá/MT para tal fim, bem assim que 

restaram inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a 

solução do impasse no intuito de atender aos beneficiários da justiça 

gratuita, tratando-se o presente caso como de maior complexidade, 

necessitando de avaliação por um profissional da área médica, 

especialista em psiquiatria, determino que os autos aguardem em 

secretaria pelo período de 60 (sessenta) dias, oportunidade em que 

deverá retornar conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0045176-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON LIMA E SOUZA (REQUERENTE)

BENEDITO PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

NATHANE BEATRIZ LIMA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT12285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA BEATRIZ DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 0045176-71.2015 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

vislumbro que no ID. 23874469 - Págs. 2 a 6 os interessados afirmaram 

que compuseram, apresentando minuta do plano de partilha amigável, 

pugnando pela prolação de sentença homologatória. No referido plano de 

partilha, os interessados, maiores, capazes e assistidos pelos seus 

respectivos patronos, pactuaram que o valor correspondente às dívidas 

com os objetos da partilha será responsabilidade daquele que tiver a 

propriedade do bem após a homologação. O magistrado antecessor, com 

o propósito de realizar a entrega jurisdicional, determinou a juntada das 

certidões negativas de dívidas em nome da falecida e o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação 

dos bens inventariados, ID. 23874470. Todavia, o inventariante, além de 

deixar de cumprir a determinação exarada, vem, extemporaneamente, 

debater a respeito de bens já arrolados no plano de partilha amigável, ID. 

23874473. No que atine aos bens financiados, caso ainda persistam 

referidas operações bancárias, pertencem às instituições financeiras até 

que sejam quitadas todas as parcelas dos financiamentos, sendo que a de 

cujus referia-se a mera detentora dos bens. Ressalto que cabe ao 

inventariante promover as diligências necessárias a fim de obter eventual 

quitação em virtude do falecimento da devedora. Desta feita, a menos que 

os interessados manifestem posterior dissenso quanto ao plano de 

partilha amigável apresentado no ID. 23874469 - Págs. 2 a 6, determino a 

intimação do inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente aos autos as certidões atualizadas negativas da Fazenda 

Pública Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal 

(expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT), em nome da falecida. No alusivo 

interregno deverão ser carreadas ao feito a certidão de inexistência de 

testamento deixado pela extinta, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 

do CNJ e os documentos atualizados dos bens inventariados. Sem 

prejuízo, expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Cidadania do Estado de Mato Grosso, requisitando informações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a respeito de eventuais valores não recebidos em 

vida pela falecida, à título de férias não gozadas, licença prêmio, décimo 

terceiro salário, etc., consignando no alusivo expediente que, sendo 

constatada a existência de quaisquer importâncias, deverá ser efetuado o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário e o Sr. Gestor proceder com a 

correlata vinculação. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025993-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO ALBUQUERQUE DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025993-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRAZELINA OLIVEIRA SILVA 

INVENTARIADO: MARIO SERGIO ALBUQUERQUE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de pedido de abertura de inventário dos bens deixados pelo 

falecido MARIO SÉRGIO ALBUQUERQUE DA SILVA, no qual a genitora do 

falecido informa, em suas alegações iniciais, que o falecido deixou como 

únicos bens a serem inventariados, valores depositados no Banco do 
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Brasil e um seguro de vida. Em razão da alegação da existência de 

valores deixados pelo falecido em instituições bancárias, procedi neste 

ato pesquisa BACEN/JUD, cujo resultado restou infrutífero (extrato em 

frente). Da mesma forma, não está eventual seguro de vida sujeito a 

inventário, por não ser o prêmio de seguro considerado herança (art. 794 

do CC), não integrando o universo patrimonial a ser inventariado.[1] Assim, 

diante da não localização de valores deixados pelo falecido em instituições 

bancárias e, por não ser o prêmio de seguro considerado herança, 

determino a intimação da requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o seu interesse processual na presente ação (resultado útil 

do processo) ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção 

do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do 

CPC. Findo o prazo, havendo cumprimento ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

setembro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] “INVENTÁRIO. 

DISCUSSÃO SOBRE SEGURO DE VIDA. BENEFÍCIO QUE NÃO INTEGRA A 

PARTILHA. BENEFICIÁRIO. PROVA. 1. O valor decorrente do seguro de 

vida não é considerado herança e não integra o universo patrimonial a ser 

inventariado. Inteligência do art. 792 do CC. 2. O valor segurado deve ser 

entregue ao beneficiário indicado na apólice ou, na falta de indicação, aos 

herdeiros, e não está sujeito às dívidas do segurado. Incidência do art. 

794 do CC. 3. Não sendo objeto da partilha, a questão não deve ser alvo 

de discussão no processo de inventário. Recurso provido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70041896192, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

04/07/2011)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017910-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU FERRER KALIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES GONCALES OAB - SP196459-O 

(ADVOGADO(A))

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104-O 

(ADVOGADO(A))

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

JESSICA CARDOSO DE MOURA OAB - MT378469-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS CAMARGO LORENA DE MELLO OAB - MT292902-O 

(ADVOGADO(A))

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA (REU)

TANIA FERRER KALIX PAES DE BARROS (REU)

JOSE FERRER KALIX (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS OAB - MT6540-O (ADVOGADO(A))

ELAINE DA SILVA BARROS PRADO OAB - MT19088-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0017910-75.2016 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Exigir 

Contas interposta por Tadeu Ferrer Kalix, inventariante do espólio de 

Nicola Miguel Kalix, em face de José Ferrer Kalix, Kátia Ferrer Kalix de 

Oliveira e Tânia Ferrer Kalix Paes de Barros, todos qualificados nos autos. 

Perscrutando os autos, verifico que, embora a presente demanda esteja 

tramitando desde o ano de 2016, a pretensão refere-se, na realidade, de 

pedido que envolve a empresa Indústria de Produtos Alimentícios N.M.K. 

Ltda, portadora do CNPJ nº 03.189.942/0001-58, que possui como sócios 

Nicola Miguel Kalix (falecido em 31.12.2015), José Ferrer Kalix, Kátia 

Ferrer Kalix de Oliveira e Tânia Ferrer Kalix Paes de Barros, a fim de que 

sejam apresentadas as movimentações financeiras da aludida empresa 

desde 31.12.2015, demonstração do resultado do exercício (DRE) e 

balanço patrimonial da sociedade, apresentação das declarações 

tributárias federais acessórias (DIPJ, DCTF) e demais obrigações de 

informe de circulação de mercadoria junto à SEFAZ/MT (GIA-ICMS e 

Escrituração Fiscal Digital - EFD), a fim de verificar lucros ou prejuízos da 

sociedade. Nesse viés, este juízo especializado não possui competência 

para julgamento de ações desta natureza, mormente diante da 

necessidade de dilação probatória. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELA INVENTARIANTE CONTRA A 

HERDEIRA E MEEIRA ADMINISTRADORAS DA EMPRESA. BEM IMÓVEL 

PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. NECESSIDADE 

DE AMPLA COGNIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. No caso em epígrafe, 

tratando-se de ação de exigir contas, ajuizada pela Inventariante, contra 

as administradoras de imóvel pertencente ao espólio, mister o 

reconhecimento de sua natureza cível, necessitando de ampla dilação 

probatória, incompatível com o rito do inventário, não existindo conexão 

entre tais ações, diante da ausência de identidade da causa de pedir ou 

pedidos. Manutenção da decisão que declarou a ?Vara Cível?, como 

competente para apreciar e julgar a ação de exigir contas intentada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 

5348312-90.2018.8.09.0000, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 31/10/2018, DJe de 31/10/2018) Portanto, este 

Juízo é absolutamente incompetente para processar a presente demanda, 

a qual, inclusive, deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do CPC). Por 

conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, para processar e 

julgar a presente ação, e a declino em favor de uma das Varas Cíveis 

desta capital. Providencie o Sr. Gestor as alterações no cadastro e demais 

medidas necessárias quanto a redistribuição do feito, através do sistema 

PJE. Cumpra-se e intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060430-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA OAB - RJ225307 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE DECISÃO Processo: 1060430-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S/A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação 

Anulatória ajuizada por SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA 

S.A., devidamente qualificada na inicial, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de 

urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente 

do Auto de Infração n. 104.223 de 24.02.2010, cuja responsabilidade 

administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 

129.103/2010. No mérito, pretende a nulidade Auto de Infração n. 104.223, 

por conseguinte, a declaração de inexistência e/ou cancelamento da multa 

e do débito administrativo. Em decisão prolatada no id. 28879803, o valor 

da causa foi retificado de ofício, nos termos do §3º, do art. 292, do Código 

de Processo Civil, sendo determinado o recolhimento das custas 

correspondentes, o que foi feito pela parte autora no id. 29337085. Instado 

(id. 29610500), o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou (id. 29909325) a 

ausência dos requisitos para a concessão da liminar pretendida, 

notadamente a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que o auto 

de inspeção foi categórico em descrever o cometimento da infração. 

Ademais, argumentou que a presente ação está questionando a validade 

de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é 

revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode 

ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem 

eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai 

integralmente sobre o requerente. Nesses termos, pugnou pelo 

indeferimento da liminar. Em manifestação apresentada id. 30680227, a 

parte autora ratificou o pedido para concessão da medida liminar 

pretendida. É o relato. DECIDO. De início, infere-se dos autos que a parte 

autora informou que “(...) caso este MM. Juízo entenda ser medida 

prudente a oferta de depósito para a concessão da tutela de urgência, 
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desde já se antecipa a requerente informando que poderá prestar caução 

em forma de fiança bancária, depósito judicial ou outro meio legalmente 

admitido, no valor da multa, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN”. 

Nesses termos, além da possibilidade de suspensão da exigibilidade do 

crédito pelo depósito do montante integral e atualizado do valor exigido 

(art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), registra-se, por 

oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da 

exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança 

bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao 

do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp n. 

1.381.254-PR), uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais 

modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos 

mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. Diante do exposto, por prudência, 

DEFIRO o pedido alternativo de depósito integral do crédito objeto da 

presente demanda, proveniente do Auto de Infração n. 104.223 de 

24.02.2010, devidamente atualizado, ou a apresentação de fiança 

bancária e/ou do seguro garantia judicial, nesses casos acrescido de 

trinta por cento, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça 

acima citado, fixando, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE AV. RUA DA 

CEREJA, 355, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-020, ( ) 

Impugnar à Contestação Processo Judicial Eletrônico nº. 

1007572-83.2020.8.11.0041 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar 

o patrono do requerente para impugnar à contestação. Cuiabá, 30 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 482 Nr: 149-30.2001.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Moretto - OAB:10.424

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Cuiabá-Meio Ambiente

Gabinete Vara Especializada do Meio Ambiente

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: JOSÉ DA SILVA SODRÉ

 Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de JOSÉ DA SILVA SODRÉ, qualificado nos autos, objetivando o 

recebimento de crédito não tributário proveniente de multa por infração 

ambiental.

É o relatório. DECIDO.

 A controvérsia neste momento reside na análise da ocorrência ou não da 

prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp n. 

1.340.553/RS, em sede de Recurso Repetitivo, assim decidiu:

 “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 quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores 

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, 

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz 

suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 

melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada 

a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça 

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no 

item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 

natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido 

proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da 

citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera 

de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor 

ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a 

execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 
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que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos 

(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 

1.340.553/RS. PRIMEIRA SEÇÃO. Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Julgado em 12.9.2018, DJe em 16.10.2018). [sem destaque no 

original]

Do julgado acima referido, conclui-se que: a) os executivos fiscais já 

ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem 

ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das 

Procuradorias Fazendárias; b) não sendo o devedor validamente citado 

e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, 

automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980; c) o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação 

da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da 

não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, 

independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; d) 

o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, 

automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano 

–, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; 

e) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a 

efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); f) o 

peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de 

suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano 

mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra 

após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo 

a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – 

mesmo que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera; g) a Fazenda Pública, em sua 

primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de 

intimação a respeito do procedimento contido no art. 40 da Lei n. 

6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da 

Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição; h) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) 

anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, 

reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido 

quaisquer das hipóteses de interrupção; e i) 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.

Pois bem.

 Considerando essas premissas, vislumbro a ocorrência da prescrição 

intercorrente.

A presente ação de execução fiscal foi proposta em 29.06.2001 (fl. 02-v).

O devedor foi citado em 17.05.2002 (fl. 19).

Considerando que o executado não realizou o pagamento do débito, 

tampouco nomeou bens à penhora, a Fazenda Pública requereu, em 

manifestação protocolizada em 18.12.2007, a suspensão do processo 

pelo período de 01 (um) ano (fl. 106).

Com efeito, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a 

inexistência de bens em nome do executado para penhora – 18.12.2007 – 

iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei 

n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da 

execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 18.12.2008.

 Após essa data – 18.12.2008 –, iniciou-se o curso do prazo da 

prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 18.12.2013, 

sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da 

prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do 

devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este 

Juízo, e de ofício.

Por fim, instada, a Fazenda Pública argumentou que não foi devidamente 

intimada quanto ao arquivamento dos autos (fl. 293).

Não obstante, infere-se dos autos que o início do prazo de suspensão do 

curso do presente executivo fiscal, se inicia automaticamente após a 

intimação da Fazenda Pública a respeito da impossibilidade da penhora 

requerida, ou da não localização de bens penhoráveis, 

independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial 

(conforme fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS), não havendo 

necessidade de novas intimações da Fazenda Pública, eis que os prazos 

se iniciam automaticamente.

Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição 

intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 000195/01, 

inscrita em 10.04.2001 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 

332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas 

processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001.

Sem honorários.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 58804 Nr: 511-65.2020.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIKO YANAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO EGUNI - OAB:19589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: EMIKO YANAGAWA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

EMIKO YANAGAWA, qualificada nos autos, opôs embargos à execução 

de obrigação de fazer, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, em razão do suposto descumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC de fls. 66/73 dos autos da execução em 

apenso (Cód. 38285).

Constata-se que a embargante não declarou em sua inicial o valor da 

causa.

Sabe-se que o valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve 

ser atribuído mesmo às causas que não tenham fins econômicos 

imediatos, sendo uma forma de impulsionar o processo, além de ter 

impactos na competência e nas custas processuais (CPC, arts. 291 e 321, 

inciso V).

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a embargante providencie a regularização do 

valor da causa da presente ação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 471-54.2018.811.0082

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.635, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:OAB/MT 6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 REQUERENTE: AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGAIO LTDA qualificada nos autos, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a concessão da medida liminar consistente 

na determinação para que seja suspenso os efeitos do protesto relativo a 

CDA n. 2017470313 e, no mérito, pede a nulidade do auto de infração n. 

116733, bem como da Decisão Administrativa n. 560/SUNOR/SEMA/2016 

com o consequente cancelamento da CDA n. 2017470313.

A liminar foi deferida às fls. 119/120-v.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de agravo de instrumento 

(fls. 139/150), o qual teve o efeito suspensivo almejado concedido (fls. 

172/173-v).

Às fls. 206/253 a parte requerente se manifestou alegando a ocorrência 

da prescrição no âmbito do processo administrativo, razão pela qual 

requer o deferimento da liminar e, caso não seja esse o entendimento, que 

seja deferida a produção de prova pericial.

Contudo, verifica-se às fls. 119/120-v que a liminar já foi deferida, a qual 

foi suspensa por decisão proferida pela Relatora do Agravo de 

Instrumento n. 1005309-75.2018.8.11.0000, Desembargadora MARIA 

EROTIDES KNEIP.

Assim, visando dar prosseguimento ao feito, intime-se a parte requerente 

para que se manifeste se ainda há intenção de produzir a prova pericial 

requerida à fl. 253, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 611083 Nr: 1774-58.2020.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375/O

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a 

segregaçãocautelar de JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS.No mais, 

voltem-me os autos conclusos em 10/04/2020, para decisãoacerca da 

suspensão ou não da audiência designada.As providências. Expediente 

necessário.Cuiabá, 27 de março de 2020.Renata do Carmo Evaristo 

Parreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 445218 Nr: 22080-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, AIRTON DA 

CRUZ SILVA, BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS, PABLO MICHEL 

MARQUES, ADELSON FOCKINN DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação 

cautelar de BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS.Por fim, intimo 

novamente a defesa, para que apresente suas alegações finais.Após, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, DESIGNO 

sessão para acordo de não persecução penal (art. 28-a do CPP) para o 

dia 10 de setembro de 2020 às 16h30min.

Ressalte-se que a defesa pode, antecipadamente, informar o desinteresse 

em realizar o acordo, requerendo o cancelamento da referida sessão.

Em caso de ausência de acordo, desde já, CUMPRA-SE a decisão 

proferida no dia 18/11/2019, expedindo-se carta precatória para a oitiva 

das testemunhas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 500607 Nr: 39610-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Ciente do transito em julgado. Expeça-se Guia de Execução Penal e 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506053 Nr: 45048-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTUNES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 3° SGT PM 

ADILSON ANTUNES E SILVA, pela ocorrência da prescrição, com 

fundamento no artigo 485, VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VII 

ambos do Código Penal Militar, pela suposta prática do crime de calúnia. 

Intim.Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as baixas 

devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 562932 Nr: 6495-87.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALMIR FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 100 de 696



 CANCELO a audiência designada para o dia 18 de maio de 2020.

Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, DESIGNO 

sessão para acordo de não persecução penal para o dia 10 de setembro 

de 2020 às 16 horas.

Ressalte-se que a defesa pode, antecipadamente, informar o desinteresse 

em realizar o acordo, requerendo o cancelamento da referida sessão.

Em caso de ausência de acordo, DESIGNO, desde já, audiência de 

instrução para oitiva da testemunha de acusação 2º TEN BM GUSTAVO, 

para o dia 14 de Setembro de 2020 às 14h00min.

Cumpra-se o item VI da decisão proferida no dia 15/08/2019, expedindo-se 

carta precatória para a oitiva da testemunha SD BM ANTONIAS.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 353102 Nr: 14586-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNEL BENEDITO DA SILVA, DANIEL VITORIO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o 

exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CB PM EUNEL BENEDITO DA 

SILVA e SD PM DANIEL VITÓRIO DA CRUZ, qualificado nos autos, quanto 

ao crime narrado na inicial.Determino o cancelamento da sessão outrora 

designada.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Não há bens/objetos, 

tampouco objetos apreendidos.Promovidas às baixas e comunicações 

necessárias, ARQUIVEM-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 379680 Nr: 21360-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO KRUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o 

exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CB PM CARLOS ALBERTO 

KRUTSCH, qualificado nos autos, quanto ao crime narrado na 

inicial.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Não há bens/objetos, 

tampouco objetos apreendidos.Promovidas às baixas e comunicações 

necessárias, ARQUIVEM-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 541671 Nr: 33090-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Designo Sessão para a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) militar(es): 3° 

SGT PM Basilio Monteiro De Oliveira, SD PM Tiago Antonio Oliva De Lima, 

SD PM Dioni Eduardo Bento De Camargo, SD PM Weberson Carlos Da Silva 

Tavares e interrogatório do acusado SD PM Rafael Ramos Dos Santos, 

todos lotados no 11 Batalhão de Polícia Militar – Sinop/MT, que será(ão) 

inquirida(s) por meio de sistema de videoconferência e requisitada(s) pelo 

superior hierárquico para comparecer no 3º Comando Regional Sinop da 

PMMT (Rua Colonizador Enio Pepino, s/nº - Bairro: Setor Ind. Norte – CEP: 

78.550-556, E-Mail: cr3@pm.mt.gov.br), no dia 03 de setembro de 2020, às 

14h.

 Intime(m)-se o (s) acusado (s) por meio de Advogado(s) constituído (s) 

(via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 288, §2º, do CPPM, 

para a Audiência que será realizada na sala de audiência da 11ª Vara 

Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá e local onde a(s) 

testemunha(s) deverá (ão) comparecer para prestar o depoimento, 

conforme acima indicado, facultando o comparecimento em quaisquer 

lugares.

Caso o Advogado ou Defensor Público esteja impossibilitado de 

comparecer nos locais indicados, deverá informar o e-mail ou qualquer 

outro meio para que seja encaminhado o link e a senha para participar da 

audiência por videoconferência.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s) militar(es) por meio do 

Comando-Regional para comparecer devidamente fardada(s) no local, dia 

e horário acima mencionado, mesmo de licença ou férias, devendo o 

Comandante Regional informar o e-mail ou qualquer outro meio para que 

seja encaminhado o link e a senha para acesso ao sistema de 

videoconferência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 555590 Nr: 46052-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PASCOAL DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, CANCELO a realização da Sessão designada para o dia 

09 de junho de 2020.

Ademais, verifica-se que o crime imputado ao acusado possui pena 

mínima inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, 

motivo pelo qual DESIGNO sessão para acordo de não persecução penal 

(art. 28-a do CPP) para o dia 10 de setembro de 2020 às 17 horas.

Ressalte-se que a defesa pode, antecipadamente, informar o desinteresse 

em realizar o acordo, requerendo o cancelamento da referida sessão.

Em caso de ausência de acordo, desde já, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 14 de setembro de 2020 às 14h30min, ocasião em 

que ocorrerá a oitiva das testemunhas da defesa, bem como o 

interrogatório do acusado.

Às providências. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 578823 Nr: 21320-36.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MAGALHÃES FERREIRA, ROGER 

PADILHA DA SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

146), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados THIAGO MAGALHÃES 

FERREIRA, ROGER PADILHA DA SILVA OLIVEIRA e JEFFERSON DA 

SILVA MOURA, como incursos no artigo da “lex repressiva” nela 
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mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos. Considerando que está o paradeiro dos 

réus THIAGO MAGALHÃES FERREIRA e JEFFERSON DA SILVA MOURA 

desconhecido nestes autos, cite-os da ação penal e intime-os para 

comparecer ao ato instrutório via edital (CPP, art. 361).

 No mais, intimem-se as testemunhas arroladas nos autos; dando-se 

ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004029-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1004029-43.2018.8.11.0041. Vistos. Antes de sentenciar 

o presente feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo legal, tendo em vista que o litígio versa sobre interesses de incapaz. 

Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010249-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE PAULA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MARQUES (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1010249-86.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSANGELA DE PAULA PINTO ESPÓLIO: OSMAR MARQUES VISTOS. 

Trata-se de petição requerendo habilitação como inventariante, 

erroneamente distribuída como petição inicial, gerando a presente ação. 

Por tal motivo, DETERMINO que seja cancelada a distribuição do presente 

feito, promovendo-se as anotações e baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010501-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOARA RONCHIN COSTA OAB - MT22236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

determino a intimação do réu (via DJe) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre os documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011790-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Para dirimir a controvérsia, determino a realização de estudo psicossocial 

do caso, na residência das partes, observando as condições financeiras 

das mesmas e as possibilidades do réu e as necessidades de sua filha. 

Dê-se vistas dos autos à divisão Psicossocial deste Juízo, para a 

realização do estudo, devendo o relatório vir aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017306-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1017306-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS DE SOUZA REU: LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta JOSÉ CARLOS DE SOUZA, em face 

de LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA, devidamente qualificados, 

pretendendo a exoneração da obrigação alimentícia arbitrada em favor da 

ré no equivalente a 03 salários mínimos vigentes no país, inicialmente, 

distribuída perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca e redistribuída a este juízo em razão da dependência com os 

autos da Medida Protetiva n. 1061171-68.2019.8.11.0041 (decisão de Id: 

29035658). No referido Juízo, foi proferida decisão saneadora do feito (Id: 

26383337), fixando como ponto controvertido a necessidade da ré em 

continuar a receber os alimentos prestados pelo autor e designada 

audiência de instrução que não se realizou em razão da remessa dos 

autos a este Juízo. Os autos vieram conclusos para decisão. É A SÍNTESE 

DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Em razão do declínio de 

competência passo a apreciar o feito, ratificando a decisão proferida pelo 

juízo incompetente, no que se refere ao saneamento do feito e fixação de 

ponto controvertido, o que faço com fundamento no art. 64, §4.º, do CPC. 

Visando o regular andamento do feito, determino a intimação das partes 

(via DJe), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido para 

produção de prova testemunhal, devem apresentar rol de testemunhas no 

mesmo ato. Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja 

interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte 

contrária, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 30 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017306-92.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1017306-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS DE SOUZA REU: LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta JOSÉ CARLOS DE SOUZA, em face 

de LETÍCIA NÚCIA DE MARCHI SOUZA, devidamente qualificados, 

pretendendo a exoneração da obrigação alimentícia arbitrada em favor da 

ré no equivalente a 03 salários mínimos vigentes no país, inicialmente, 

distribuída perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca e redistribuída a este juízo em razão da dependência com os 

autos da Medida Protetiva n. 1061171-68.2019.8.11.0041 (decisão de Id: 

29035658). No referido Juízo, foi proferida decisão saneadora do feito (Id: 

26383337), fixando como ponto controvertido a necessidade da ré em 

continuar a receber os alimentos prestados pelo autor e designada 

audiência de instrução que não se realizou em razão da remessa dos 

autos a este Juízo. Os autos vieram conclusos para decisão. É A SÍNTESE 

DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Em razão do declínio de 

competência passo a apreciar o feito, ratificando a decisão proferida pelo 

juízo incompetente, no que se refere ao saneamento do feito e fixação de 

ponto controvertido, o que faço com fundamento no art. 64, §4.º, do CPC. 

Visando o regular andamento do feito, determino a intimação das partes 

(via DJe), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido para 

produção de prova testemunhal, devem apresentar rol de testemunhas no 

mesmo ato. Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja 

interesse da parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte 

contrária, a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 30 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1046753-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1046753-28.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por ANA CLICIA 

RODRIGUES DE ARAUJO, em face de EVERTON DA SILVA MAIA, 

devidamente qualificados nos autos (B.O. nº 2019.309358). Recebida a 

inicial, foram deferidas as medidas protetivas cabíveis em favor da 

requerente/vítima, nos termos da decisão de id. 25086902. Por sua vez, o 

requerido apresentou Resposta Escrita nos autos, pugnando pela 

revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, ante a não 

ocorrência dos fatos lhe imputados – id. 28897381. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas 

por ANA CLICIA RODRIGUES DE ARAUJO, em face de EVERTON DA 

SILVA MAIA, que foram deferidas, posto que presentes os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, 

importante destacar que o presente feito não possui o escopo de 

comprovar cabalmente a existência ou não da violência doméstica em si, 

posto que para tanto, existe a demanda autônoma, isto é, eventual ação 

penal ou cível (processo principal), mesmo porque, a natureza jurídica da 

presente ação é de cautelar satisfativa, posicionamento este por fim 

adotado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, em consonância com o 

entendimento já consolidado no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 

PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 

NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE 

INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJE 07/04/2014) Os 

autos de Medidas Protetivas objetivam primordialmente o acautelamento da 

vítima em situação de risco, em havendo indícios razoáveis da violência 

sofrida, consubstanciados nos pressupostos da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora) – art. 300 do CPC. Nessa ordem de ideias, 

considerando a função acautelatória das medidas protetivas, que dispõe 

de providências protetivas até que a parte interessada adeque suas 

pretensões às ações ordinárias cabíveis (cível e criminal), torna-se 

incompatível a abertura de qualquer instrução no presente feito. Assim, 

não havendo nos autos fato suficiente que vulnere a decisão concessiva, 

necessário se faz a confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo 

porque não houve qualquer fato novo desde então que ensejasse a 

revogação da liminar concedida. Entretanto, há que ser ponderado o 

caráter cautelar das medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia 

temporal limitada, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em 

desfavor do requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente 

pedido, pelo que CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC, restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente 

deferidas, por mais 06 (seis) meses, a contar da data de intimação do 

requerido, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua 

revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado. INTIME-SE a 

requerente. INTIME-SE o requerido através de seu patrono (via DJE). 

Ciência ao Ministério Público. ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 30 de 

março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1057033-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA PETERLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLECIO WANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1057033-58.2019.811.0041. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o requerido não fora regularmente 

intimado acerca da decisão concessiva até o presente momento, em razão 

de não ter sido encontrado pessoalmente em seu endereço – certidão de 

id. 26885906. Desta forma, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do 

requerido, a fim de que o mesmo tome ciência da decisão de id. 26727237, 

a ser cumprido nos dois endereços constantes nos autos, com os 

benefícios do art. 212, §2º, do CPC, uma vez que o requerido não foi 

encontrado em seus endereços durante o horário comercial. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1022987-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

EVELYN SILVA FERREIRA OAB - MT21294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1058742-31.2019.8.11.0041. Vistos. 

Compulsando os autos verifico que a Delegacia juntou nos autos 

informação de descumprimento de Medidas Protetivas – id. 27811711. 

Desta forma, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal. No mais, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do requerido, 

consignando que o mesmo deverá cumprir severamente as medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima, sob pena de prisão. Ainda, 

considerando o que o patrono do requerido juntou documentos nos autos 

– id. 28660736, INTIME-SE a parte requerente através de seus patronos – 

via DJE, para manifestação, no prazo legal. Com o transcurso do prazo 

supra, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 93363 Nr: 10669-28.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALDO XAVIER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, GABRIEL DE MORAES SOUSA (ESTAGIÁRIO UNIC) - 

OAB:19116/E, NATHALIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS 

(ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19165/E, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO 

DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

Defesa.

Em consulta ao sistema Apolo, verifico que houve sentença de pronúncia 

nos autos; que, no seguimento, o patrono do acusado apresentou 

recurso, sendo o mesmo recebido e os autos encaminhados para o 

Tribunal de Justiça no dia 25/11/2019. Verifico, ainda, que, conforme 

certidão da Sra. Gestora Judicial, após consulta ao processo distribuído 

no PJE 2º Grau, com o nº. 1018588-94.2019.8.11.0000, a sentença de 

pronúncia foi confirmada, conforme Acórdão publicado.

De conformidade com o art. 2º do Provimento n. 008/2007/CM, a 

competência das Varas de Violência Doméstica, nos crimes dolosos 

contra a vida, vai até a sentença de pronúncia. Senão vejamos:

Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5o, caput, da Lei n.º 11.340/2006, e a 

previsão feita no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário 

de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso 

nas Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos 

filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e 

do agressor (art.30 da Lei n.º 11.340/2006).

§1o. Finalizado o sumário de culpa, com a pronúncia, impronúncia ou 

absolvição sumária, será procedida a intimação do denunciado, com o 

posterior encaminhamento do processo criminal (arts. 410, 411 e 412 do 

CPP) à Vara do Júri.

 Com efeito, já tendo sido pronunciado o réu e tendo o TJMT mantido a 

pronúncia, logo, não é, esse Juízo, competente para apreciar o presente 

pedido, haja vista que possuía competência até a prolação da sentença de 

pronúncia.

Posto isto, deixo de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, 

ante a incompetência deste Juízo.

 Determino que, após o retorno dos autos a Secretaria, seja aportada a 

referida petição, bem como sejam encaminhados os autos ao Juízo 

competente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014884-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014884-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1014888-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1014888-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRA DOS 
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SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014889-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN JANAINA REIS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1014889-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELEN JANAINA 

REIS DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1014892-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA RUBIA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014892-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA RUBIA 

DA COSTA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (4) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014903-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014903-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

CRISTINA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

CRISTINA DOS SANTOS POLO PASSIVO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

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: 

1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 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: 1014906-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONDON DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MENDES DE ARRUDA OAB - MT28012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014906-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON RONDON 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIO MENDES DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1014909-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO CSF S.A. (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO n. 1014909-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR LIMA 

DAMASCENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMARIO HUMBERTO 

DAMASCENO POLO PASSIVO: EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS 

LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 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: 1014932-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KAROLINE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014932-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLA 

KAROLINE SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 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: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014936-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014936-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZORAIDE 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1009338-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1009338-34.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CESAR LIMA 

DO NASCIMENTO - MT4651-O , para indicar os dados bancários para 

expedição do alvará do valor incontroverso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014940-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CAMARGO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014940-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLENE 

CAMARGO DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014946-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA ESTRAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL MORAES DE MELLO OAB - MT27851/O (ADVOGADO(A))

KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT27475/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014946-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

FERNANDA ESTRAL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL 

MORAES DE MELLO, KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA POLO PASSIVO: 

OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1007263-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILCEU TOMAZINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007263-22.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

TARGUS RIGON WESKA - MT0007530A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 

Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014967-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GUSMAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014967-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

GUSMAO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

HENRIQUE DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014980-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YONDER MARQUES MILHAZES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014980-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YONDER 

MARQUES MILHAZES DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 1ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1010554-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MARTINS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))
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LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010554-30.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO 

BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O 

para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao 

recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019056-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICE CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-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))

 

1019056-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR 

CARLOS CRIVELETTO - MT4917-O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015000-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA MARQUES RIZZOTTO (REQUERENTE)

JUSLEY RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015000-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORA 

FERNANDA MARQUES RIZZOTTO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JEAN CARLOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: VIAGENS 

EDUCACIONAIS MODERNAS 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: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015001-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN SEGOVIA MOREIRA OAB - MT17140/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015001-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/12/2019 Hora: 

12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015012-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ALVES MENDONCA (REQUERENTE)

LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

KELLYN KRISTINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015012-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLYN 

KRISTINA ALVES FERREIRA e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015023-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONALIZA BERNARDINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015023-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONALIZA 

BERNARDINA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015024-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILDO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015024-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVANILDO 

MARQUES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: DOMINGOS PEREIRA DE AMORIM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014365-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014365-61.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ALBERTO ALVES JUVENAL REQUERIDO: SAGAMAT 

ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. A parte reclamante ajuizou ação de obrigação 

de fazer c/c com indenizatória por danos morais, mas, no ID 30662444, o 

juízo determinou a emenda da inicial, com a apresentação do contrato de 

compra e venda firmado com a parte reclamada, que informasse que parte 

do valor referente ao veículo automotor adquirido pela parte reclamante foi 

adimplido com a entrega de seu veículo automotor TOYOTA/ETIOS SD 

XLS15 AT, placa QBN0148, sob pena de indeferimento da inicial. Todavia, 

no ID 30778809, a parte reclamante informou a impossibilidade de 

apresentar o mencionado documento, haja vista não lhe ter sido entregue 

a segunda via, solicitando a dilação de prazo para sua apresentação. Na 

oportunidade, informou que o estabelecimento comercial reclamado 

encontra-se fechado em virtude de decreto municipal que determinou o 

isolamento social em razão da pandemia ocasionada pelo COVID19. 

Assim, considerando as alegações expostas, defiro a dilação do prazo, 

concedendo mais 15 (quinze) dias para que a parte reclamante apresente 

o documento mencionado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, renove-se a conclusão (para Decisão Urgente). Intime-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016655-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULICA PINTO DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016655-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO MOREIRA EXECUTADO: JULICA PINTO DUARTE DA 

COSTA Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo 

de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se que a 

parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta 

forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012519-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012519-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014946-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA ESTRAL SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL MORAES DE MELLO OAB - MT27851/O (ADVOGADO(A))

KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT27475/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014946-76.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ALINE FERNANDA ESTRAL SILVA REU: OI S.A Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. Quando a petição inicial não preencher os 

requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades capazes de 

dificultar julgamento de mérito, esta deverá ser emendada, conforme 

disposto no artigo 321 do CPC. No presente caso, a parte reclamante não 

instruiu a peça de ingresso com extrato de negativação em seu nome, bem 

como com prova das cobranças encaminhadas pela parte reclamada, 

documentos esses imprescindíveis para o ajuizamento da ação. Esclareço 

que o documento juntado no ID 30806731 não indica a qual CPF se refere, 

não sendo possível afirmar que diz respeito à restrição nos dados da 

parte reclamante. Por isso, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento. 

Após, renove-se a conclusão (para Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015000-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDA MARQUES RIZZOTTO (REQUERENTE)

JUSLEY RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1015000-42.2020.8.11.0001 
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REQUERENTE: DEBORA FERNANDA MARQUES RIZZOTTO, JUSLEY 

RODRIGUES DE AZEVEDO REQUERIDO: VIAGENS EDUCACIONAIS 

MODERNAS LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido indenizatório por 

danos materiais e morais e alegou que firmou contrato com a parte 

reclamada para participação em evento estudantil que será realizado em 

junho/2020, contudo, por motivos pessoais, em janeiro/20 solicitou o 

cancelamento do mencionado contrato. Sustentou que a parte reclamada 

informou ser possível somente a restituição de parte do valor pago, 

porquanto há necessidade de pagamento de algumas tarifas. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata devolução do valor de 

R$1.300,00. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso dos autos, a devolução do valor pago representa perigo de 

irreversibilidade, pois não há certeza que a medida poderá ser revertida 

após a sentença se o pleito for julgado improcedente, hipótese em que se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existindo 

perigo de irreversibilidade da medida pleiteada, não há como conceder a 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014903-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014903-42.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS REQUERIDO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que em 20/8/2019 

utilizou o serviço de transporte de passageiros prestado pela parte 

reclamada, juntamente com sua filha de 03 anos de idade. Sustentou que o 

veículo foi abalroado por uma viatura policial, oportunidade em que sua 

filha quebrou a perna, sendo necessária a realização de cirurgia. Afirmou 

que mesmo contatando a parte reclamada, não lhe foi prestada 

assistência. A título de tutela provisória de urgência, requereu seja a parte 

reclamada compelida a efetuar o pagamento imediato de R$6.000,00 para 

custear tratamento psicológico para sua filha. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que houve culpa exclusiva da parte 

reclamada no sinistro noticiado nos autos. Ainda, a determinação para que 

a parte reclamada pague, imediatamente, o valor de R$6.000,00 à parte 

reclamante, representa perigo de irreversibilidade, pois não há certeza 

que a medida poderá ser revertida após a sentença se o pleito for julgado 

improcedente, hipótese em que se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Não havendo demonstração da probabilidade do 

direito e, existindo perigo de irreversibilidade da medida pleiteada, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014909-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA (REQUERIDO)

EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO CSF S.A. (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014909-49.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GILMAR LIMA DAMASCENA REQUERIDO: EBR - EMPRESA 

BRASIL DE REVISTAS LTDA., EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS 

LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que firmou contrato 

com a parte reclamada, para recebimento mensal de revistas, contudo, 

embora esteja sendo realizada cobrança em seu cartão de crédito, as 

revistas nunca foram entregues. Sustentou que resolver o impasse 

administrativamente, através de reclamação no PROCON, sem êxito. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de efetuar cobranças mensais no valor de R$59,90 em seu 

cartão de crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto à reclamação administrativa formulada 

pela parte reclamante (ID 30790451), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que as revistas contratadas pela parte reclamante não lhe 

foram entregues. Observa-se também que a cobrança de valores 

indevidos em cartão de crédito ocasiona perigo de dano, pois tem o 

condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novas cobranças no cartão de crédito da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que essas 

poderão ser restabelecidas normalmente após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças no cartão de crédito 

da parte reclamante, no valor mensal de R$59,90, até o julgamento da lide, 

sob pena de multa fixa de R$100,00, por mês de cobrança indevida. Tendo 

em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças realizadas no 

cartão de crédito da parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014967-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA GUSMAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014967-52.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: APARECIDA GUSMAO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de não 

fazer c/c indenizatória por danos morais e alegou que celebrou um 

empréstimo consignado, contudo, sustentou que a instituição reclamada, 

equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante de cartão 

de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de 

pagamento. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não há 

probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos são 

insuficientes para averiguar se o valor do empréstimo, com os devidos 

encargos contratuais, já foi devidamente quitado, já que a parte 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove a época da 

celebração e o valor do mútuo, impossibilitando a elaboração de qualquer 

cálculo. Não havendo probabilidade do direito, fica prejudicada a análise 

dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante 

do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o 

percentual de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de 

pagamento da parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente 

eventual saldo devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017047-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAINIR SOARES FEGURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017047-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAINIR 

SOARES FEGURI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia DAINIR SOARES FEGURI ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do CLARO S.A. Em síntese, alegou que 

a parte reclamada agiu com falha na prestação de serviços ocasionando a 

suspensão dos seus serviços telefônico. Ao final, postulou a indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 28655147 e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito considerando que prestou serviços da forma contratada. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28325289 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29407438. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28325289), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Justiça Gratuita. A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. Respaldo contratual da cobrança. 

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia 

da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes. Vale 

destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites 

da lei e da função social dos contratos. Neste sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME 

DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE 

JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da 

vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da 

função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos 

mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de 

"cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 

05/10/2009) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes 

devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a 

função social do contrato. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, constata-se que o valor da prestação mensal do 

plano de comunicação móvel era de R$39,99 para cada linda (ID. 

26207670), logo, as três linhas telefônicas perfaziam um total de 

R$119,97, contudo a parte reclamada vem cobrando a quantia acima do 

pactuado no valor de R$391,26 (ID 26207463). Portanto, considerando que 

a parte promovida não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor 

proposto é indevida e a conduta é considerada ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 
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a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de serviço telefônico, é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que o fato do reclamante ter ficado 30 dias impossibilitado 

da utilizar os serviços contratados, justifica a fixação do quantum 

indenizatório em patamar superior ao que normalmente vem sendo fixado 

por este juízo. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (28/11/2019, ID 

27471140) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); e b) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 26230462, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-31.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005303-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUSTAVO 

BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia GUSTAVO BARBOSA 

DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 25080311 e arguiu as preliminares de 

incompetência territorial, inépcia da inicial e valor da causa. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 24960895 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 25124052. Valor da causa. Toda petição inicial, 

inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve 

indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incisos V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor de R$15.000,00 e danos materiais em R$ 113,25 e atribui ao valor da 

causa à quantia de R$ 113,25. Portanto, não coincidindo o valor da causa 

com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, 

§ 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$15. 

113,25. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a 

prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória 

terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CPC; ou 5 anos, se relação de consumo, 

conforme artigo 27 do CDC. Neste sentido é o entendimento pacificado no 

STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - 

ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de 

reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo 

que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 

1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/04/2019, DJe 15/04/2019) RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. 

Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a 

partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro 

Fernando Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional 

de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo 

vintenário do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. (...) (STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 

14/06/2018, DJe 01/06/2018) Conforme estabelecido no artigo 189 do 

Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em 

juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos termos do 

Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do 

conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe 

consignar que se tratando de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da 

prescrição se torna também sucessivo, contudo, a prescrição alcança 

somente o quinquênio ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de 

aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição 

quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao 

qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de 

direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à 

indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

28/08/2019 (ID 23066105) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 30/08/2019 

(ID 23066094), ou seja, antes do prazo prescricional. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 
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probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Incompetência 

em razão do local. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). A competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso 

de ação de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, 

entre o domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, 

conforme preconiza o artigo 4º do referido texto legal: 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; (...) ; 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. Vale anotar que embora 

o consumidor tenha opção de escolha do local de distribuição de sua 

ação, não pode descartar as alternativas legais e escolher, 

aleatoriamente, outro foro com o objetivo de prejudicar a defesa da parte 

reclamada ou violar o juízo natural. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 

2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, 

inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do 

local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de 

eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar 

tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de 

furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do 

réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário 

estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl 

no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 

20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 

667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 15/06/2015) No presente caso, considerando que a 

escolhido deste juízo para processar e julgar esta demanda não ocasiona 

prejuízo ao direito de defesa da parte reclamada, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 113,25 (ID 23066105). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente o comprovante de 

residência juntado pelo autor em ID 23066104, juntamente com a alegação 

da reclamada para que o autor procedesse a juntada do comprovante de 

energia elétrico da residência do autor deferido em ID 26351629, diligência 

cumprida em id 29286910, na qual o comprovante de energia da residência 

do autor está em seu nome (ID 29286912), neste sentido ficou 

comprovada a tese da reclamada, sendo assim devida a negativação ora 

contestada em nome do autor. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 
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Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 

25080327, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia 

de e R$ 3.097,79 (três mil e noventa e sete reais e setenta e nove 

centavos), referente a inadimplência da fatura de energia elétrica 

vencidas nos anos de 2016, 2017,2018 e 2019. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$1057,92 apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$15.113,25). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.511,32, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação R$15.113,25). Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) Acolher a preliminar relativa ao valor da causa, para 

retificá-lo, para todos os efeitos legais, para a quantia de R$15.113,25 

(dez mil reais); 2) Rejeitar as demais preliminares arguidas; 3) Julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; 4) Julgar procedente o pedido contraposto e condenar a 

parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 3.097,79 (três 

mil e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). 5) Condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$1.057,92 (mil e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), a 

título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; 6) Em decorrência da má fé, com fulcro no 

artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a parte reclamada ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.511,32 (mil 

quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos), como previsto no artigo 

85, § 2º, do CPC. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000678-17.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

FRANCISLUCE AUXILIADORA SILVA NUNES QUEIROZ REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FRANCISLUCE AUXILIADORA 

SILVA NUNES QUEIROZ ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29880855 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29667623 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29949179. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 
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ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento em comento é suficiente para prova do arguido 

pela parte reclamante, não imprescindível a apresentação de extrato oficial 

para a propositura da ação. Cobrança de dívida desconhecida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 136,28 (ID 27909312). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 

29880852), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
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NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27909312, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 136,28), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 
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explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 136,28 (cento e trinta e seis reais e vinte e 

oito centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. indeferir o pedido contraposto; e e. 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019826-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019826-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia SANDRA ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com indenizatório por danos materiais e 

morais em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S/A. Em síntese alegou que 

adquiriu passagem aérea da companhia promovida e para fazer o trecho 

Cuiabá para São Paulo com conexão em Guarulhos com no dia 26/11/2019 

as 05h40m, contudo o embarque no voo não foi possível devido a lotação 

do voo, e para embarcarem no próximo voo, teve que pagar, assim como 

seu marido a taxa de R$350,00, R$700,00 no total, situação que 

ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano. Ao final postulou 

indenização por danos materiais em dobro e morais. Devidamente citada, a 

partes promovida apresentou contestação na ID 28874032 e 

preliminarmente a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

existência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28919717 e impugnação ID 29064221. É a síntese do necessário. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28919717), a parte reclamante pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 
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manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais peças, 

observa-se que não houve pedido específico, autorizando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, 

com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. 

Alteração do contrato por parte da companhia aérea. 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. 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. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da 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. § 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. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete 

originariamente emitido (ID 27045322) e a informação de alteração do voo 

(ID 27045326), nota-se que a alteração de horário ocorreu sem variação. 

Contudo, verificando o comprovante de pagamento ID 27045328 nota-se 

que a promovente precisou pagar a taxa de R$350,00 para embarcar no 

voo G3 1713. Desta forma, tendo em vista que a cobrança de taxa extra 

para embarque em voo alterado, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 

3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora intenso tráfego aéreo que 

demandam revisão preventiva ou interdição de aeroporto possa ser 

caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir 

a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas situações 

integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte 

aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do 

Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo 

dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O 

transportador não será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer 

motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade 

aeronáutica, que será responsabi l izada. Neste sent ido : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 

do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento a maior 

no importe de R$700,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme 

comprovante de ID 27045328, no entanto verifico que a promovente faz 

jus a sua parte, ou seja, R$350,00. Todavia, não vislumbro que haja má-fé 

que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser 

restituído de forma simples. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 27045328, pode-se afirmar que o pagamento de conta cobrada 

indevidamente, no valor de R$350,00, sem o correspondente reembolso é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de repetição de indébito, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (26/11/20199, ID 27045328), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

e b) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (10/01/2020, ID 28876391) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022259-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022259-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ 

EDUARDO DA SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia LUIZ EDUARDO DA SILVA LIMA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 10 e arguiu as preliminares de prescrição e inépcia da 

inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29346741 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29639467. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. 

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo 

prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido no artigo 

206, § 3º, inciso V, do CPC; ou 5 anos, se relação de consumo, conforme 

artigo 27 do CDC. Neste sentido é o entendimento pacificado no STJ: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - 

ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de 

reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo 

que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 

1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/04/2019, DJe 15/04/2019) RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. 

Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a 

partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro 

Fernando Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional 

de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo 

vintenário do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. (...) (STJ REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 

14/06/2018, DJe 01/06/2018) Conforme estabelecido no artigo 189 do 

Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em 

juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos termos do 

Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do 

conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe 

consignar que se tratando de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da 

prescrição se torna também sucessivo, contudo, a prescrição alcança 

somente o quinquênio ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de 

aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição 

quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao 

qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de 

direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à 

indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

04/02/2019 (ID 27717844) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em -7/-1/2020 

(ID 27717842), ou seja, antes do prazo prescricional. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Valor da 

causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos 

Juizados Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 

1º, inciso III, e 319, incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor 

econômico da pretensão formulada de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. 

DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. RAZOABILIDADE. 

REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor 

da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na 

demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo meramente 

declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da inexistência do 

proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à causa 

encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais 

sem valor e danos materiais em R$ 95,23, e atribui ao valor da causa à 
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quantia de R$ 95,23. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a 

pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, 

do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de 

R$10.000,00, valor máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 95,23 (ID 27717844). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas / telas de sistemas (ID 29473426), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 
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ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27717844, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 95,23), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares 

arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 

95,23 (noventa e cinco reais e vinte e três centavos ); b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d. retificar o valor da 

causa para R$10.000,00. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000680-84.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

BOSCO PEREIRA DIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOAO BOSCO PEREIRA DIAS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BMG S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29794604. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29667619 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29949905. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 
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DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 130,64 (ID 27909416). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 29794618, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, supostamente 

assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 

29794619, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia 

de R $ 130,64, referente a inadimplência da fatura telefone móvel vencida 

de dezembro a abril de 2019. Por esta razão, o pedido contraposto deve 

ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$359,14, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 

5.130,64). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o 

qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$503,06, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$ 5.130,64). Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; 2) julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R $ 130,64 

(cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos ) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil); 3) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$359,14 

(trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; 4) Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 123 de 696



Lei 9.099/95, condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$503,06, como previsto no artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do 

pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo 

e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000249-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARISA 

NISHITANI DIAS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MARISA NISHITANI DIAS ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada atrasou seu primeiro voo causando a perda de sua conexão o 

que ocasionou atraso na chegada no destino. Ao final, postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29357594. No mérito, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não houve ilícito 

devido a alteração das passagens ter acontecido em razão de 

impedimentos operacionais. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 29411626 e impugnação à contestação apresentada no ID 29641339. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29411626), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestaram-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Falha no transporte aéreo. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 
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12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Punta Cana - México) em 11/12/19 

às 22:05 h(ID 27807381). Todavia, como reconhecido pela parte 

reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 12/12/2019 às 

06:00h, ou seja, com atraso de 14h, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de tráfego aéreo intenso, nota-se que a responsabilidade é 

da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a programação de voo em período de tráfego aéreo 

intenso é considerado fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 
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sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, devido o tempo de atraso de voo 

na chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (14 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar 

à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021337-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PAMELA ROMPATE PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021337-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIA 

PAMELA ROMPATE PALMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FLAVIA PAMELA 

ROMPATE PALMA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29330138 e arguiu as prelimares de 

incompetência territorial, inépcia da inicial. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29164748 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29534802. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Quanto ao 

extrato oficial, examinando o documento em comento é suficiente para 

prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Incompetência em razão do local. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A 

competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso de ação 

de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, entre o 

domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme 

preconiza o artigo 4º do referido texto legal: 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; (...) ; 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. Vale anotar que embora o consumidor tenha opção de 

escolha do local de distribuição de sua ação, não pode descartar as 

alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro com o objetivo de 

prejudicar a defesa da parte reclamada ou violar o juízo natural. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - 

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A 

INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE 

PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro 

de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro 

do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do 

CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, 

contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, 

outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, 

prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida 

jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material 

postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental 

desprovido. (STJ AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) No 

presente caso, considerando que a escolhido deste juízo para processar 

e julgar esta demanda não ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte 

reclamada, este juízo é competente para processar e julgar a presente 

demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor total de R$ 314,83 (ID 

27537914). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas / telas de sistemas / 

relatórios (ID 29330136), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 
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reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27537914, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 314,83), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 
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do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 314,83 (trezentos e quatorze reais e oitenta e 

três centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. indeferir o pedido contraposto; e e. 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000806-37.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

RICARDO DOS SANTOS MAGALHAES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHAES 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

ITAUCARD S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 29285053e arguiu as 

preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29641490 e não houve impugnação à 

contestação. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte recorrente. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 548,20 (ID 27943427). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 29285054, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de cartão de crédito, supostamente assinado pela 

parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 
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situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$528,37, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 

7.548,20). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o 

qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$ 754,82, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$ 7.548,20). Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar improcedentes os pedidos da ação 

proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; 2) condenar a parte reclamante 

ao pagamento de R$528,37 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; e 3) Em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

754,82, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017697-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017697-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADAVILSON 

PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADAVILSON PEDROSO 

DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos morais 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese alegou que é usuária do serviço prestado pela parte 

reclamada, e que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 

sua unidade consumidora no dia 20/08/2019. Explicou que o corte se deu 

por uma dívida de um inquilino e que as faturas em aberto se referem aos 

meses de dezembro/2018 a maio/2019, e que o ato foi ilícito. Ao final 

requer indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28838033 e preliminarmente 

arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28514776 e impugnação no ID 29056257. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 
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produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28514776), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes 

reclamadas) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de 

energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso 

de inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte promovente alega que a 

suspensão do fornecimento de energia se deu por dívidas vencidas a 

mais de 90 dias e do antigo morador do imóvel. A promovida, por sua vez, 

argumenta que o corte se deu pela inadimplência da fatura vencida em 

julho/2019, cujo atraso se arrastava por mais de 41 dias. Ainda com base 

nas provas dos autos, mormente pelo histórico juntado no ID 28838035, 

nota-se que da fatura referente ao mês de julho/2019, vencida em 

11/07/2019 somente foi paga em 21/08/2019, de forma que o corte não 

configura ato ilícito. Ressalto ainda que a referida fatura é de cobrança 

por serviço usufruído pelo promovente, pois segundo suas alegações 

estava no imóvel desde o mês de maio de 2019. E em relação ao termo 

encartado no ID 26365028 – folhas 06, nota-se que não há qualquer prova 

de que houve coação da parte promovente na celebração do contrato de 

confissão de dívida, ônus que lhe cabia (art. 6º, inciso VIII do CDC), isto 

porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo 

necessário que a má-fé (coação) seja comprovada (STJ REsp 

956943/PR). Portanto, a cobrança é legitima e o corte não enseja conduta 

ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000928-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

CESAR LOPES PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). PAULO CESAR 

LOPES PEREIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor 

do TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29745438 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

29653658 e impugnação à contestação apresentada no ID 29995315. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29995315, fl. 1; §2), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 29745439 foi 

efetivamente assinado pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------------------------------

------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019391-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ROBERTA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019391-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KELLY 

ROBERTA COSTA NUNES REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia KELLY ROBERTA COSTA NUNES ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de 

AGEMED SAUDE S.A. Em síntese alegou que contratou os serviços de 

assistência médica privada da promovida. Asseverou que 02 médicas que 

acompanhavam seu tratamento deixaram de ser credenciada junto a 

promovida, e sentido muitas dores precisou se consultar com a médica 

ginecologista Karin e pagou R$494,50 pela consulta. Ao final requer a 

devolução dos valores em dobro e indenização por danos morais. 

Devidamente citada ID 27926072, a parte promovida deixou de apresentar 

contestação. Ata da audiência de conciliação acostada ID 288857905 e 

impugnação no ID 29228006. Revelia. Nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não comparece à 

audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. No caso, 

nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 2796072), mas 

não compareceu à audiência de conciliação (ID 28857905) e nem 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 

da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência de falha na 

prestação de serviços de assistência de saúde suplementar, o que leva a 

caracterização da conduta ilícita. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do 

pagamento de consulta médica particular e exames laboratoriais, no valor 

de R$494,59. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor de R$494,50 (ID 26820349), fazendo a parte reclamante jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 26820349, pode-se afirmar que o pagamento de conta cobrada 

indevidamente, no valor de R$459,50, sem o correspondente reembolso é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 
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capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 494,50 (quatrocentos e noventa e quatro reais 

e cinquenta centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(19/11/2019, ID 26820349), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) 

condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (22/11/2019, ID 26381696) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017247-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017247-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCILENE 

ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARCILENE ALVES DE 

OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais c/c repetição de indébito em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que a as faturas com vencimento nos meses de setembro/19 

e outubro/19 cobraram valores muito acima de sua média de consumo, 

R$454,03 e R$571,70, respectivamente. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica e de negativar seus dados, em razão do 

não pagamento das mencionadas faturas e ao final indenização por danos 

morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 26263720. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28790187 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução 

acostada no ID 28446222 e impugnação no ID 28989994. Incompetência 

em razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 
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caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28446222), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (partes reclamadas) e na impugnação à contestação 

(parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não 

houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com 

a aplicação dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com 

a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (setembro e outubro de 2019) registraram 

consumo de 597,50Kwh (ID 28790188). Por outro lado, com base no do 

histórico de consumo (ID 28790188), nota-se que a média de consumo 

apurada nos meses de novembro/2018 a agosto/2019 é de 246,40 kwh. 

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa 

evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação 

de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida 

tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 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 houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 
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transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 26263720, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

princípio do contraditório; b) determinar que a empresa reclamada, 

proceda, no prazo de 20 dias: (a) revisar as faturas impugnadas, com 

base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso 

impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da 

data de sua juntada nos autos, (c) suspender o procedimento de 

interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c) condenar a parte 

reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (29/112019 - 

ID 26649488) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?
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it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021531-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSELEY 

RAMSAY GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ROSELEY 

RAMSAY GARCIA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29345712 e 

arguiu as preliminares de inépcia da inicial. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29183562 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29628721. Valor da causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas 

distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve indicar precisamente o 

valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incisos V, do CPC), o qual 

deve apresentar o valor econômico da pretensão formulada de acordo 

com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. 

NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais e 

danos materiais em R$ 110,47, mas atribui ao valor da causa à quantia de 

R$ 110,47. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 110,47 (ID 27595469). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 29345704), as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 
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PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 
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que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27595469, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 110,47), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 110,47 

(cento e dez reais e quarenta e sete centavos); b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). d. indeferir o pedido contraposto; e. indeferir o pedido de litigância 

de má-fé; e f. retificar o valor da causa para R$10.110,47. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017143-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEFFERSON 

FERNANDO RODRIGUES CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JEFFERSON 

FERNANDO RODRIGUES CARVALHO ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese 

alegou que em 21/10/2019 firmou contrato para locação do imóvel 

residencial onde está instalada a unidade consumidora 6/207712-1, tendo 

solicitado a transferência da mencionada UC para seus dados, além do 

fornecimento do serviço de energia elétrica. Sustentou que a parte 

reclamada não atendeu seu pedido, sob a justificativa de que há débitos 

pretéritos pendentes de pagamento. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata transferência da UC 6/207712-1 para os 

seus dados, bem como o fornecimento de energia elétrica na referida UC. 

A antecipação de tutela foi concedida, ID 26238761. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no ID 28774887 e arguiu 

preliminarmente a ausência do interesse de agir com a perda do objeto no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada ID 28414059 e impugnação no ID 29039383. Ausência de 

interesse. Perda do Obejto. Quando o pleito formulado em juízo é atendido 

voluntariamente pela parte adversa, há perda do objeto por ausência 

superveniente de interesse por não ser mais útil o processo judicial. A 

parte promovente postula a transferência de titularidade da matrícula e 

indenização por danos morais. Por outro lado, a parte promovida efetivou 

a transferência de titularidade da matrícula. Com isso, nota-se que a 

pretensão autoral foi parcialmente reconhecida pela parte promovida, não 

sendo mais útil o pleito para transferir a titularidade da matrícula, razão 

pela qual, em relação a este o pleito deve ser extinto sem resolução de 

mérito. Todavia, quanto ao pleito indenizatório, este ainda continua sendo 

útil e, em relação a ele, o juízo deve examinar o mérito. Portanto, acolho 

parcialmente a preliminar de ausência de interesse apenas em relação do 

pedido transferência de titularidade por não se tratar de obrigação propter 

rem. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o 

juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, 

quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem 

produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os 

efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os 

autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28414059), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Transferência de 

titularidade em caso de inadimplência do antigo usuário. O fornecimento de 

energia elétrica decorre de uma relação contratual, gerando obrigação 

pessoal e não real. Assim, a concessionária de energia elétrica não pode 

condicionar a transferência de titularidade de unidades consumidoras ao 

pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário da UC 

instalada em determinado imóvel. Nesse sentido é o art. 128, I, § 1º, I e II, 

da Res. Normativa 414/2000 da ANEEL: Art. 128. § 1º A distribuidora não 

pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao 

pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a 

aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas 

de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, 

por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma 

atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome 

individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. 

Destaca-se que, nos termos da resolução normativa, apenas na hipótese 

de sucessão empresarial a transferência pode ser condicionada. A 

recusa de transferência de titularidade de pessoas físicas, portanto, é 

indevida, eis que não se trata aqui de obrigação propter rem. Neste 

sentido a jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado 

nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é 

de natureza pessoal, não secaracterizando como obrigação de natureza 

propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 

19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já 

entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa 

de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do 

contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. (STJ AgInt 

no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018) dívida se refere ao 

período de novembro/2019 (ID 99999999), lapso este anterior a 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

o início da locação do imóvel pela parte reclamante (outubro/2019, cf. ID 

26232334) e ainda em novembro/2019 a cobrança estava sendo faturada 

em nome da antiga consumidora, ID 29039384. Da mesma forma se vê em 

ID 28774889 que a transferência da UC somente se deu após a 

concessão da antecipação de tutela em 18/11/2019. Portanto, se a dívida 

é do antigo possuidor da Unidade Consumidora, a referida cobrança em 

face do atual usuário evidencia conduta ilícita praticada pela parte 

reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 
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de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 26238761 

remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que haja violação do princípio do 

contraditório; e b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (22/11/2019, ID 26381696) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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TEIXEIRA SOARES ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do CLARO S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada não 

instalou os serviços contratados, porém continuou cobrando por eles. Ao 

final, postulou desconstituição de débito, a obrigação de fazer de 

instalação dos serviços contratados e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29890034 e contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que não houve ilícito que os sérvios foram prestados. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28544226 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29169673. Serviço não utilizado. A 

cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada 

prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em 

favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme 

preconiza o artigo 39, V, do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; A cobrança de pacote de serviço de tv a 

cabo/internet, sem que estes serviços estejam sendo utilizados pelo 

consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, 

pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, mas não lhe 

retribui benefício algum. Em situação de similitude, a jurisprudência já se 

manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - 

INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - 

INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - 

RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ausência de qualquer 

movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal 

considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos 

contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. 

LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. Deveria o autor 

declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não 

ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja 

cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de prova em 

contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte 

reclamada vem cobrando mensalidade de combo de tv a cabo e internet 

por de 2 meses sem qualquer contraprestação (ID 27983776/ 27983764/ 

27982886), visto que este não foi utilizado neste período. Por isso, há 

conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Responsabilidade civil. 

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o 

dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador 

de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano não 

foi ocasionado, tem devidamente prestado o serviço. Convém consignar 

que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade 

civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo 

de elaboração do produto e execução do serviço. Segundo lições de 

Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do 

produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do 

fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de 

elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo 

consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. 

ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 

1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero 

fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, 

os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante 

uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força 

maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de 

responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das conclusões a que 

chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de responsabilidade da 

lanchonete pelo roubo ocorrido em seu estacionamento, como pretendido 

pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, 

como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da 

Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à 

responsabilidade pela demora na instalação dos serviços contratados pela 

reclamante e pela cobrança por serviços não fornecidos, nota-se que é 

culpa da reclamada, visto que se trata de situação previsível e essa 

possui meios materiais para prever que não pode restar o serviço no 

endereço requerido e assim cancelar qualquer cobrança referente ao 

contrato. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 

permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita 

detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 
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reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que a demora para instalação de internet e tv cabo pelo prazo 

superior a 3 meses é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante do indisponibilidade de uso do bem é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor descontado indevidamente entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de $ 64,00 (sessenta e 

quatro reais) e R$ 244,87 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos); b. condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c. determinar que a empresa reclamada, 

proceda, no prazo de 20 dias, a anulação das faturas com vencimento em 

10/12/2019 e 10/01/2020 do contrato em questão, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ). d. determinar que a reclamada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, forneça os serviços de internet, telefonia móvel e 

televisão por assinatura contratados pela parte reclamante, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze 

mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e. 

confirmar a liminar concedida no id 27988162. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000664-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO 

NEVES FERNANDES REQUERIDO: EMBU INDIVIDUALIZADORA 

ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MARCELO NEVES FERNANDES ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do EMBU INDIVIDUALIZADORA 

ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP. Em síntese, alegou 

que a parte reclamada suspendeu o fornecimento de gás mesmo com sua 

adimplência que ocasionou com que ficasse sem fornecimento de serviço 

essencial e no pagamento de taxas ilícitas. Ao final, postulou a repetição 

de indébito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 29895613 contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou queque a suspensão fora 

licita visto que o reclamante se encontrava com a fatura de agosto em 

aberto, que só veio a ser quitada 30 dias após o vencimento. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29667927 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30056698. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Inadimplência Da análise dos autos, verifico que 

as provas colacionadas demonstram que não houve ilicitude da 

fornecedora de gás ao proceder a interrupção dos serviços no imóvel da 

parte Reclamante, porquanto na data do procedimento a mesma 

encontrava-se inadimplente, pois a fatura com vencimento em 01/08/2019 

estava vencida, tendo sido o reclamante notificado, e novamente 

cientificado via PROCON-MT. Ademais, a parte Reclamante foi previamente 

notificada acerca da possível suspensão no fornecimento do serviço, 

conforme se depreende do aviso de cobrança na id 29896077. 

Ressalte-se que as duas suspensões ocorreram pelo mesmo débito, 

sendo a primeira suspensão encerrada após reclamação no PROCON-MT, 

contudo depara-se dos comprovantes de pagamento da fatura vencida em 

01/08/2019, que esta somente fora paga em 03/09/2019, estando portanto 

o ato de suspender os serviços corretos. Saliente-se, não obstante ser o 

fornecimento de gás um serviço de caráter essencial, que deve ser 

prestado de forma contínua, cabe ao consumidor arcar com a 

contraprestação devida. Destarte, não há nexo de causalidade entre a 

privação de gás e a conduta da reclamada, mas sim com relação à 

conduta do próprio consumidor, que tardou a adimplir o débito e, uma vez 

feito isso, a parte Reclamada, por sua vez, providenciou o 

restabelecimento do serviço. Desse modo, tenho que a Reclamada não 

cometeu nenhum ato ilícito, amoldando-se o caso em julgamento à 

jurisprudência consolidada por outros tribunais, acerca da questão, que 

tem reconhecido a legalidade da suspensão dos serviços ainda que 

essenciais, na hipótese de inadimplemento desde que previamente 

avisado o usuário. Logo, percebe-se que no caso em apreço houve culpa 

exclusiva do usuário do serviço, o que exclui a responsabilidade civil da 

Reclamada, consoante o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, não comprovado o ato ilícito por parte da Reclamada e 

constatando-se a culpa exclusiva da parte Reclamante, não há que se 

falar em responsabilidade civil por danos morais. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil . Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000757-93.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatória em desfavor do ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29599136 e 

arguiu as preliminares de retificação do polo passivo e litispendência. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29667370 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30121466. Litispendência A litispendência 

e a coisa julgada, como elemento assecuratório da segurança jurídica, 

configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas 

partes, causa de pedir e pedido. Na litispendência as ações tramitarem 

concomitantemente e na coisa julgada uma delas já foi decidida por 

sentença de mérito que não caiba mais recurso. Estes são os 

ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Analisando os elementos das 

ações, nota-se que há diferença da causa de pedir destes autos com 

autos paradigmas (1000733 -65.2020.8.11.0001 e 1000747 

-49.2020.8.11.0001). Nos presentes autos os fatos que motivaram a 

propositura da ação (restritivo de crédito) são de valores diversos dos 

autos paradigmas, sendo diferentes restrições objeto das ações. Desta 

forma, considerando há divergência de causa de pedir, não há 

litispendência, razão pela qual, a preliminar deve ser rejeitada. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 
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fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada,no valor de R$ 270,13 (ID 27927474). Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, é fato que a reclamante firmou 

contrato junto à reclamada contudo a matrícula não fora efetivada visto 

não ter alunos suficientes para abertura de turmas. Assim, deveria a 

reclamada trazer documento comprovando que a reclamante participou 

das aulas e que a turma a qual alega não ter sido aberta por falta de 

alunos, fora em realidade aberta, contudo não trouxe aos autos nenhum 

documento comprovando que a reclamante estava efetivamente 

matriculada, sendo os documentos citados suficientes para a 

comprovação da origem do crédito. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte 

reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem age 

com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado 

(art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a 

culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do 

prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 

12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 
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meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27927474, nota-se que existe 

outras restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz. Todavia, os restritivos 

preexistentes encontram-se judicializados por meio dos processos 

1000733 -65.2020.8.11.0001 e 1000747 -49.2020.8.11.0001 situação em 

que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ. Embora os restritivos 

preexistentes, mas pelo fato destes estarem judicializados, o restritivo 

impugnado, tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 270,13), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de e R$ 270,13 (duzentos e 

setenta reais e treze centavos); b. determinar que a parte reclamada no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte reclamada, 

solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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SILVA CAMPOS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, 

exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, 

as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, considerando que uma 

das partes reclamadas é um órgão público (Ministério da Educação), este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto 

isso, reconheço de ofício a incompetência deste juízo, em razão da 

pessoa e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 8º da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000989-08.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: ALINE 

TAGLIARI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ALINE TAGLIARI ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Em síntese, alegou que a parte reclamada atrasou seu primeiro voo 

causando a perda de sua conexão o que ocasionou atraso na chegada no 

destino, e que no imbróglio a reclamada perdeu por momentos sua 

bagagem. Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29458327. No 

mérito, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que não houve ilícito devido a alteração das passagens ter 

acontecido em razão do tráfego aéreo. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29660925e impugnação à contestação apresentada no ID 

29585251. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29660925), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestaram-se na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Falha no transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 
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DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 08/01/20 às 

22:00h (ID 27987231). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o 

voo chegou ao destino somente no dia 09/01/20 às 11h55 (id 27987234), 

ou seja, com atraso de 15h, lapso este superior ao legalmente permitido. 

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte 

reclamada configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com 

dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 

186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de tráfego aéreo intenso, nota-se que a responsabilidade é 

da companhia aérea, visto que não se trata de caso fortuito. Vale 

destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos 

autos, nota-se que a programação de voo em período de tráfego aéreo 

intenso é considerado fortuito interno, visto faz parte da execução do 

serviço. Além disso, estas situações integram o risco da atividade 

econômica das companhias de transporte aéreo de passageiro, conforme 

dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Portanto, considerando o presente caso configura fortuito interno, 

permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, devido o tempo de atraso de voo 

na chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 
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do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (15 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013744-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAURA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013744-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: LUCIMAURA REGINA DA SILVA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia VISUAL FORMATURAS LTDA – ME ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do LUCIMAURA REGINA DA SILVA. 

Em síntese, alegou que a reclamante contratou seus serviços contudo 

deixou de honrar com os pagamentos. Devidamente citada, a parte 

reclamada não apresentou contestação no ID 27873717. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 29102568. Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos (ID 29796800), devidamente reduzida a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, opino 

pela homologação do referido acordo para que surta os seus devidos 

efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

proponho a extinção do feito com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Postas estas razões, submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos jurídicos 

(artigo 40 da Lei 9.099/95). Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga ----------

-------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1046663-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA CASSIMIRO ALVES DE BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA MARIA SOARES NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1046663-20.2019.8.11.0041 INTERESSADO: VANDA 

CASSIMIRO ALVES DE BRITO REQUERIDO: ZULMIRA MARIA SOARES 

NUNES Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

VANDA CASSIMIRO ALVES DE BRITO ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do ZULMIRA MARIA SOARES NUNES. Em 

síntese, alegou que emprestou quanto a à reclamada contudo esta não lhe 

pagou o débito. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29157865. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28896535. Considerando que as partes celebraram acordo nos autos 

(ID 29629370), devidamente reduzida a termo e sem aparente vício, com 

fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, opino pela homologação do referido 

acordo para que surta os seus devidos efeitos jurídicos. Com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, proponho a extinção do feito com 

resolução de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Postas estas 

razões, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos jurídicos (artigo 40 da Lei 

9.099/95). Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 148 de 696



registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021385-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021385-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA 

ELIZABETH TEIXEIRA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARCIA ELIZABETH 

TEIXEIRA SILVA ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada está cobrando por 

recuperação de energia por suposta irregularidade em seu relógio 

ocasionando a cobrança injusta de valores não devidos. Ao final, postulou 

a desconstituição do débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29450067, arguiu 

preliminar de incompetência e, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou que a cobrança de recuperação de consumo é 

lícita visto que averiguada irregularidades no medidor da reclamante. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 29168357 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29653346. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 
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fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID 29450068), 

a parte reclamante impugna expressamente. Com base no conjunta fático 

probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária 

reclamada, por meio dos documentos juntados no ID 29450068, 

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois juntou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, 

demonstrando o respaldo jurídico necessário para a legitimidade da 

cobrança. Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a conduta 

da parte reclamada não enseja conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar todas a preliminares e julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017418-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017418-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JANAINA 

PEREIRA DE REZENDE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JANAINA PEREIRA DE 

REZENDE ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais c/c repetição de indébito em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que ultimas faturas cobraram valores muito acima de seu 

consumo médio. Ao final requer a readequação das fatura com repetição 

do indébito em dobro pelos valores cobrados a maior e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 288835460 e preliminarmente arguiu a incompetência do 

juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de instrução acostada no ID 28471100 e impugnação no ID 

29087986. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade do 

aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28471100), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes reclamadas) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando 

o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que 

preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da 

ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 
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e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (outubro e novembro de 2019) registraram 

consumo de 320 Kwh (ID 28835461). Por outro lado, com base no do 

histórico de consumo (ID 28835461), nota-se que a média de consumo 

apurada no abril/maio/2012, junho/setembro/2018 e julho a setembro/2019 

é de 139,50 kwh. Com base nestes apontamentos, constata-se que 

efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que 

já induz a irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum 

documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 

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 houve conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Repetição de indébito. Conforme 

preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia 

indevida ou a maior, tem a obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação 

de consumo, a restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o credor 

tenha agido com má-fé (artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO 

INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO 

CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do 

indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida 

quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, 

é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não 

comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 

19/05/2017) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que não há qualquer prova de pagamento a maior. Vale lembrar 

que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu 

direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, 

modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). 

No presente caso, nota-se que a parte reclamante não satisfez seu 

encargo probatório quanto à existência dos fatos constitutivos do seu 

direito, pois não comprovou que houve pagamento das faturas de 

R$436,66, e R$202,72, pois conforme se vê no ID 26302598 vê-se que 
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ambas estão pendentes de pagamento. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar 

que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias: (a) revisar as 

faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 

dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e b) 

condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (09/12/2019 - ID 27104173) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 
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prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017163-29.2019.8.11.0001
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ALEXANDRA DE MATTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017163-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ALEXANDRA DE MATTOS MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ALEXANDRA DE MATTOS MARTINS ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28650802 e arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 28446204 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 28914241. É a síntese do necessário. 

Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes 

do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 25687851), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos restritivos de crédito em seu 

nome, incluídos pela parte reclamada, no valor total de R$16,03 (ID 

26241272). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 28650812 e 28650819, nota-se 

que a parte reclamada apresentou termos de confissão de dívidas, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 
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de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$781,41, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$11.163,03). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.116,30, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$11.163,03). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (inexistência de débito), é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 28650812 e 28650819, é possível apurar que a 

parte reclamante ainda deve a quantia de R$4.723,59, referente a 

inadimplência da fatura de energia elétrica vencida em janeiro a junho de 

2013. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. 

Posto isso, proponho: 1) julgar improcedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; 2) julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 4.723,59 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e 

cinquenta e nove centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de 

mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) 3) condenar a parte 

reclamante ao pagamento de R$1.397,20 (um mil trezentos e noventa e 

sete reais e vinte centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; 4) em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenar a parte 

reclamada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$1.996,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Retifique-se 

o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010740-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA (REQUERIDO)

ELI BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010740-53.2019.8.11.0001 INTERESSADO: JULIANA 

DE FATIMA SIQUEIRA BARAO REQUERIDO: ELI BERNARDO DA SILVA, 

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARÃO ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do ELI BERNARDO DA 

SILVA e ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA e, em síntese, a 

parte reclamante alegou que celebrou contrato de locação de sua 

residência com os requeridos com duração de um ano, mas que após seis 

meses os requeridos encerraram contrato de forma precoce, saindo do 

imóvel inadimplentes com o aluguel e sem realizar os consertos dos danos 

causados ao imóvel. E ao final, postulou a condenação dos requeridos ao 

pagamento da multa prevista no contrato e restituição dos valores 

dispendidos para a reforma do imóvel. A parte reclamada apresentou 

contestação (ID.26498488), alegando que saiu do imóvel por não ter 

condições de pagar os aluguéis, mas que avisou a reclamante com 

antecedência 30 dias como previsto no contrato. Audiência de conciliação 

realizada (ID.26235509), não houve impugnação à contestação. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 
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feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Referência da 

dívida em relação à rescisão. A resilição unilateral das partes tem o 

condão de cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação 

da parte contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código 

Civil. Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, é aceitável a 

cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que 

o contrato ainda estava vigente. A propósito: CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o 

recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que 

estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período 

posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da 

dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e 

danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão 

do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade 

ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além 

de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como 

devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores 

anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação 

ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 

12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 

14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. 

(...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que: 

(a) o contrato, objeto da cobrança, foi rescindido em 12/07/2019 (tendo em 

vista que a vistoria ocorreu no da 13.07.2019 ID.24626993) e (b) a dívida 

reivindicada se trata do o aluguel referente aos dias do mês de julho/2019 

no importe de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), atinentes ao 

referido imóvel. . Observa-se que o débito é incontroverso pois foi 

confessado pela parte reclamada ID.26499797. Desta forma, a dívida 

reivindicada no importe de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) é 

devida. Clausula penal Em caso de descumprimento contratual ou a 

denúncia de contrato antes do fim do termo final, um dos principais efeitos 

jurídicos consiste na incidência da cláusula penal (art. 408 do Código Civil). 

Objetivando garantir que a multa seja aplicada de forma justa, o juiz pode 

reduzi-la equitativamente se for fixada de forma excessiva, com permitido 

pelo artigo 413 do Código Civil. Em relação à proporcionalidade da multa, o 

STJ já se manifestou entendendo ser razoável o percentual de até 25% do 

valor total do contrato nos casos de rescisão de contrato de imóveis. 

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. 

DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. 

A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, 

rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por 

cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não 

supere o contratualmente estipulado. 3. "Na hipótese de resolução 

contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência 

dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das 

parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os 

juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito 

em julgado da decisão." (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 

03/09/2008). 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (STJ 

AgRg no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. 

ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O 

entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser 

possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do 

promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente 

insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao 

promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas 

não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. (...) 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente 

provido. (STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011) Neste contexto, 

em exame do contrato juntado nos autos pela parte reclamante 

(ID.24625840), nota-se que quando da celebração do contrato, a cláusula 

11ª estabeleceu expressamente que as partes estavam compelidas ao 

pagamento de multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes a época da 

ocorrência do fato, a ser aplicado a quem viesse a infringir quaisquer das 

cláusulas contidas naquele contrato. Assim é escorreita a execução de 

promissória no valor R$ 1.950,00, referente a três meses de aluguel no 

caso de inadimplemento dos reclamados. Constata-se que o percentual 

pactuado encontra-se dentro do patamar de proporcionalidade pacificado 

no STJ, pois não o excede o valor do contrato Nota-se que há conduta 

ilícita praticada pela parte requerida e razões jurídicas que justificam a 

aplicação da referida cláusula, e que a multa praticada é prevista em 

cláusula penal de contrato podendo ser simplesmente aplicada. Portanto, 

sopesando os critérios de equilíbrio e equidade contratual determino a 

aplicação da multa pactuada entre as partes e expressa na nota 

promissória, ID. 24626993, no valor de R$ 1.950,00. Dano ao imóvel. 

Quanto ao reembolso dos danos, convém destacar que, nos termos do 

artigo 23, inciso V da Lei 8.245/1.991, que dispõe sobre a locação de 

imóveis urbanos, o locatário é obrigado a “realizar a imediata reparação 

dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas 

por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos”. Analisando 

o conjunto probatório, nota-se que os danos foram contestados pela parte 

reclamada, e não há nos autos orçamentos ou comprovantes de 

pagamento dos consertos realizados, assim o valor postulado não guarda 

relação com a razoabilidade ou segue qualquer padrão, entendo que as 

imagens apresentas com a inicial são insuficientes para quantificar as 

despesas com os consertos no imóvel. 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 pela improcedência do pedido. Assim o pedido de 

reparação pelos danos no imóvel restou prejudicado. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a. condenar a parte reclamada, a 

pagar a parte reclamante a quantia de R$1.950,00 (dois mil trezentos e oito 

reais quarenta e seis centavos) referente ao contrato inadimplido, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (16/07/2019, ID.24625834), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

b. condenar a parte reclamada ao pagamento do aluguel referente aos 

dias do mês de julho/2019 no importe de R$ 325,00 (trezentos e vinte e 

cinco reais), atinentes ao referido imóvel, com juros previstos no contrato 

de locação. c. indeferir o pleito de indenização por danos ao imóvel. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009765-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ETIEL REGIS DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN REIS DE OLEGARIO OAB - MT15266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009765-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ETIEL REGIS 

DE LIMA JUNIOR REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia ETIEL REGIS DE LIMA JUNIOR ajuizou reclamação com 

pedido com indenizatório por danos morais em desfavor de UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Em síntese, alegou realizou pedido no dia 

05/09/2019 na plataforma Uber Eats e após fazer o pedido notou que 

havia indicado o endereço errado e aguardou o entregador sair para 

mudar o local da entrega. Asseverou que a mudança não deu certo e o 

pedido foi cancelado, e ao final postulou indenização por danos materiais 

em dobro pelo gasto com o pedido e por danos morais. Devidamente 

citada, parte promovida apresentou contestação no ID 27768341 e no 

mérito alegou a ausência de culpa e inexistência de dano moral. Ao final 

requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28229225 e impugnação no ID 28595224. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28229225), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no 

tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, 

conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do 

produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto, ou 

entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

"ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS 

MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e 

pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as 

condições socioeconômicas das partes. Assim é que, constatado que o 

valor não atende a esses pressupostos, efetiva-se a majoração. Os 

lucros cessantes correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha 

expectativa de perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano 

causado por terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados 

valores que a vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão 

indenizatória. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. 

ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que adquiriu do réu 

um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe entregue um 

modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a nota fiscal 

colacionada pela própria parte autora indica como produto o refrigerador 

modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido efetuado, que 

igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte autora sequer 

alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido recebido ou na 

nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, como o autor 

não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, do CPC), deve 

a pretensão autoral ser julgada improcedente, não merecendo retoque a 

sentença recorrida. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00072071420118190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2015) 

A parte promovente afirma que efetuou pedido para entrega de comida por 

meio da plataforma virtual Uber Eats e que a prestação de serviços foi 

ineficiente já que o produto não foi entregue. Analisando o conjunto 

probatório disponível nos autos, nota-se que a própria parte promovente 

afirma que a entrega deveria ser em endereço diverso do cadastro que 

possui junto a serviço de tecnologia para entrega de refeições, ID 

24368579 – folhas 2, para entrega em endereço diverso do cadastrado e 

ainda que o entregador ficou 14 minutos no local indicado pelo cadastro, ID 

27768341 – folhas 03/04. Não há também nos autos, qualquer evidência 

de que a parte reclamante tenha tentado alterar o endereço de entrega. 

Ressalte-se ainda o fato de que a tentativa de entrega ocorreu durante a 

madrugada, por volta das 02h00, ora trata-se de horário com altos índices 

de assaltos e demais atos violentos em nossa capital, assim tenho que o 

serviço foi prestado com eficiência pelo entregador parceiro da plataforma 

digital e não houve conduta ilícita praticada pela promovida. Assim sendo, 

não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022150-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022150-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E SILVA REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RONNY CLAIR BENCICE 

E SILVA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Em síntese, alegou e é proprietário de 

um aparelho celular smartphone, da marca Apple, ora Ré, modelo iPhone 
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Xs Max, na cor Silver, 64 Gb, número de série F2LXH4UCKPHD, adquirido 

em 02 de dezembro de 2018 e com sua garantia internacional de um ano, 

com vencimento apenas para 02 de dezembro de 2019, mas que após ter 

contato com água o aparelho apresentou defeitos e a assistência técnica 

da reclamada se recusa a cobrir o dano. Acontece que a reclamada 

noticiou que o aparelho seria resistente a água e, portanto, o reclamante 

afirma que houve propaganda enganosa. Ao final, postulou a restituição 

por um novo aparelho e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.29185443 e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que a ausência de ato ilícito por culpa do consumidor e 

inexistência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29335783 e impugnação à contestação apresentada no ID.29425273. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Propaganda 

enganosa. A publicidade enganosa proporciona uma distorção no 

processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que 

concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, 

ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das 

afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou 

parcialmente. Neste sentido, a lei consumerista preconiza em seu art. 37, § 

1°, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 37. É proibida toda 

publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade 

de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre 

outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou 

que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos 

deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 

informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Em análise do caso 

concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao encarte publicitário, juntado no ID.27698586, nota-se 

que a parte reclamada anunciou a venda de um celular com a 

característica “resistência à água”. Todavia, após ter contato direto com o 

liquido o aparelho do reclamante passou a apresentar defeitos de 

funcionamento, conforme laudo de assistência (ID 27698585), 

configurando publicidade enganosa e, consequentemente, conduta ilícita. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se vício de produto não reparado pela assistência técnia é suficiente 

para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$ 2.000,00. Substituição de produto Dispõe o art. 18, § 

1° do CDC que o adquirente ou usuário de produto viciado tem à sua 

disposição as seguintes alternativas (desde que não sanado o vício em 

trinta dias): I. Substituição do produto por outro da mesma espécie; II. 

Restituição da quantia paga; III. Abatimento proporcional do preço. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO ART 18 CDC. VÍCIO NA 

QUALIDADE DO PRODUTO. APARELHO TELEFÔNICO QUE É ANUNCIADO 

COMO RESISTENTE A IMPACTOS. APÓS QUEDA, NEGATIVA DE 

COBERTURA POR PARTE DA FABRICANTE. PROBLEMAS NÃO SANADOS. 

ALEGAÇÃO DE MAU USO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA 

CONTRADIÇÃO ENTRE A PROPAGANDA E O FATO NARRADO. PRECEITO 

DA BOA FÉ OBJETIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOA-FÉ DO 

CONSUMIDOR QUE SE VISLUMBRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA 

CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. RECURSO 

P R O V I D O .  S E N T E N Ç A  R E F O R M A D A .  P r o c e s s o  n º : 

0074993-11.2014.8.05.0001 Relator: ANTÔNIO MARCELO OLIVEIRA 

LIBONAT TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA 

RECURSAL Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que houve o desgaste do aparelho por contato com água laudo de 

assistência técnica, ID.27698585, liquido que é resistente, conforme 

especificação técnica ID.27698586. Assim, considerando que a 

substituição do aparelho é uma das alternativas legais em caso de vicio de 

qualidade, deve o aparelho celular ser substituído por outro do mesmo 

modelo e valor. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (13/01/2020, ID.28307376) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 20 dias, providencie a substituição/troca do 

aparelho do reclamante, pelo mesmo modelo, iPhone Xs Max, na cor Silver, 

64 Gb, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016564-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA MACEDO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA APARECIDA MACEDO ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor da AGUAS CUIABÁ 

S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada emitiu faturas indevidas no 

seu nome o que ocasionou a recusa no fornecimento de água em sua 

residência. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28364106 e, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a legalidade 

da cobrança e inexistência do dano. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.28266507, não houve impugnação à contestação. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Serviço não 

utilizado. A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é 

considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente 

excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do 

consumidor, conforme preconiza o artigos 39, V, do CDC: Art. 39 - É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V - exigir do 

consumidor vantagem manifestamente excessiva; A cobrança de taxa de 

manutenção de conta corrente, de anuidade de cartão de crédito e de 

pacote de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo 

utilizados pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que 

ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas 

periódicas, mas não lhe retribui beneficio algum. Em situação de similitude, 

a jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO 

MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO 

NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL 

COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por 

parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para 

afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. 

(TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 

23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA 

LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas 
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na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das 

ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de 

prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte 

reclamada vem cobrando taxa mínima de manutenção da parte reclamante 

por vários anos mesmo sem qualquer contraprestação (ID.28364112), ou 

seja, conforme extrato de consumo e como admitido pela reclamada, a 

reclamante não utilizava os serviços de água. Assim presume-se que não 

houve utilização dos serviços que geraram os débitos registrados no 

sistema da reclamada. Portanto, considerando que as provas juntadas nos 

autos, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há 

conduta ilícita por parte da parte reclamada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a recusa na 

instalação do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 
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SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b. condenar a parte reclamada, a pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (05/12/2019, ID.26979241) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID.26089527, remetendo eventual discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do princípio do contraditório; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003453-05.2020.8.11.0001 TESTEMUNHA: DIRCE 

SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS TESTEMUNHA: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do BANCO ITAUCARD 

S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada não devolveu valor gastos 

em seu cartão de crédito via clonagem que ocasionou perdas financeiras 

à reclamante. Ao final, postulou a repetição do indébito e a indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 30421334 contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou que já realizou os estornos dos valores antes da 

ação não havendo assim dano moral ou material. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 30171959 e não houve impugnação à 

contestação. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Fragilidade dos serviços eletrônicos. Os prestadores de 

serviço devem ser cautelosos e observar a Função Social do Contrato 

(artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam 

prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo. Por 

isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza de meios de 

segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em 

seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete 

conduta ilícita. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REVELIA. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO 

AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CULPA 

EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO. QUESTÃO SUPERADA PELOS 

EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E 

RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...) As 

relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são 

regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de 

segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização 

de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por 

terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 

14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as 

transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram 

mediante fraude, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em 

razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e 

confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o 

crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a 

retenção do 13º salário para a cobertura do prejuízo, desconsiderando 

sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - 

O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. - Recurso 

conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, 

servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator: 

LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2016 . Pág.: 460) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - 

PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) 

ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO 

ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO 

BANCO. ACERTO. - "Ao disponibilizar os serviços bancários através de 

meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os 

danos que decorram da falha de segurança no contado com o 

consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. 

A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da 

internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC 

n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017). (2) 

SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em atenção ao parcial 

acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os 
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ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas 

partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. 

Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017). 

Examinando o caso concreto e diante das transações impugnadas pela 

parte reclamante, cabe à instituição financeira comprovar de que 

efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram utilizados 

para evitar o dano ao consumidor. Todavia, compulsando as provas 

disponíveis nos autos, não há nos autos qualquer elemento comprobatório 

neste sentido, pois não há evidências de que disponibilizou tecnologia 

denominada “cartão virtual”, exclusiva para garantir segurança em 

compras pela internet. Portanto, diante da ineficiência dos recursos 

tecnológicos disponíveis pela instituição financeira, torna-se evidente a 

existência da conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou 

culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva do consumidor/reclamante. Convém 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à responsabilidade pela cobrança de 

valores devido a insegurança dos meios utilizados pela reclamda , nota-se 

que é culpa do banco/emirssora do cartão por fraudes ocorridas neste 

mediante brecha na segurança eletrônica, visto que se trata de situação 

previsível e a instituição financeira deve estar preparada, com equipes de 

plantão para a rápida detecção de anormalidades, bem como na solução 

do dano causado aos consumidores, quanto à indisponibilidade financeira 

por brecha na segurança. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito 

interno, permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 99999999, pode-se afirmar que o desconto indevido em fatura de 

cartão de crédito, no valor de R$ 1.110,12, sem o correspondente 

reembolso é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque 

este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 
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indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Repetição de indébito. 

Conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida ou a maior, tem a obrigação a restituí-la. Por se tratar de 

relação de consumo, a restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o 

credor tenha agido com má-fé (artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. 

PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. 

HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente 

é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada 

a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, 

não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o 

indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 

19/05/2017) Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que houve o pagamento indevido no importe de R$ 1.110,12 (hum 

mil, cento e dez reais e doze centavos), conforme comprovante de ID 

28537541. Todavia, considerando que o recebimento indevido foi 

ocasionado fraude a qual a reclamada quando informada tomou as 

devidas providências, não vislumbro que haja má-fé que justifique a 

repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma 

simples. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor indisponibilizado (R$ 1.110,12) entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b. condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

1.110,12 (hum mil, cento e dez reais e doze centavos)a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (99/99/9999, ID 99), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007017-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VILSON 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: PAULO ALEXANDRE LIMA DA SILVA 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Relatório 

da Controvérsia VILSON ALVES DE SOUZA ajuizou uma reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de PAULO 

ALEXANDRE LIMA DA SILVA. Em síntese, alegou que no dia 24/08/2019 

trafegava com seu veículo Jeep Compass, placa QCD1686, na Avenida 

Senador Metelo e ao cruzar a Avenida Barão de Melgaço teve seu veículo 

colidido na parte traseira pelo veículo de propriedade da parte requerida, 

um Renault Duster, placa OBF1066. Narra os danos na tampa do porta 

mala e no refletor de neblina da parte traseira do veículo em decorrência 

da colisão. Afirma que buscou a solução amigável, mas sem êxito. Pleiteia 

a indenização pelos danos materiais na soma de R$1.500,00 e morais 

(R$10.000,00). Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 27173119, onde arguiu a preliminar ilegitimidade 

passiva. E ao final postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 26708680 e não foi 

apresentado a impugnação, conforme ID. 27834665. PRELIMINAR. 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 
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provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (acidente de trânsito) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo (ID. 23755871, fl. 5 e 6). Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte requerida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que 

serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. MÉRITO Julgamento antecipado 

da lide. Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução. Examinando os autos, nota-se que, na audiência 

de conciliação (ID 27173119), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na 

contestação (parte requerida) e na impugnação à contestação (parte 

requerente). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do Código de processo Civil, passo ao exame do mérito. Deixar de 

guardar distância segura. Deixar de guardar distância segura lateral e 

frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao 

acostamento da pista, constitui conduta ilícita na modalidade de infração 

de trânsito, sendo o infrator sujeito as penalidades e medidas 

administrativas, conforme dispõe o artigo 192 do Código de Trânsito 

Brasileiro: Artigo 192 - Deixar de guardar distância de segurança lateral e 

frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da 

pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições 

climáticas do local da circulação e do veículo: Infração - grave; Penalidade 

- multa. Quem descumpre com o dever de guardar distância e bate na 

traseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados, 

conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. 

RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu 

favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente 

inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II 

do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes (STJ, 4ª Turma, 

AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 19/10/2017, 

DJe 25/10/2017). (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1162733/RS, Rel. 

Min.: Antonio Carlos Ferreira, DJU 12/12/2017). Em análise ao caso 

concreto, mormente quanto a tese de defesa, nota-se que a dinâmica do 

acidente é incontroversa, não havendo discussão de que a parte 

requerida não manteve a distância necessária do veículo da frente, vindo 

a colidir com o veículo da parte requerente. Impõe mencionar que a parte 

requerida limitou a arguir a ilegitimidade passiva em razão da venda do 

veículo (ID. 27173127), todavia conforme contrato juntado na defesa o 

negócio ocorreu após o sinistro, não excluindo a responsabilidade pessoal 

da parte requerida. Ademais, nota-se pelo boletim de ocorrência consta 

que a parte requerida era o condutor e o proprietário do veículo envolvido 

no acidente (ID. 23755871, fl. 5 e 6). A responsabilidade objetiva é um 

entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente 

pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, 

pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, 

ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o 

automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade 

pelos danos causados a terceiros. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO 

FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Em matéria de acidente 

automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que 

provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279) [...] (STJ, 

4ª Turma, AgRg no REsp nº 1401180/SP, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, 

DJU 09/10/2018). Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito 

cometida pelo condutor Sr. Paulo Alexandre Lima da Silva, a época do 

sinistro proprietário, ensejando consequentemente a conduta ilícita para 

efeitos de responsabilidade civil. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte requerente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do conserto 

dos danos causados em seu veículo, no valor de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Deste modo, o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que o dano material encontra devidamente comprovado no 

valor de R$1.500,00 (ID. 23755871), fazendo a parte requerente jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que 

o simples acidente de trânsito, sem lesão física e indisponibilidade do 

veículo, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte requerente e de gerar sentimentos indesejados. Neste 

sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO 

ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. O ID de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, 

antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano 
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moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos 

extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela 

jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas 

aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. 

Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos 

decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais 

normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. 

A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende 

de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o 

extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda 

exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, 

REsp nº 1653413/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 05/06/2018). 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR E 

ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. I- O aborrecimento, decorrente 

de acidente de trânsito, não viola direitos de personalidade e, por isso, não 

configura dano moral, pois constitui mero desconforto, incapaz de 

repercutir na esfera íntima do autor. II- Inviável a apreciação, em sede 

recursal, de questão ou pedido que nem sequer foi suscitado na instância 

de origem. III- Apelação desprovida. (TJDF, 6ª Tur. Cív; APC nº 

20140111381652, Rel.: Vera Andrighi, DJU 02/12/2015). APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. RODOVIA 

PEDAGIADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS 

QUE ERA DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, SENDO INVIÁVEL A CONDENAÇÃO A TAL TÍTULO. 

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS, ÔNUS QUE ERA DO AUTOR, 

nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo descabida a 

pretensão a tal título. Dano moral não configurado, eis que ausente 

comprovação de que do acidente advieram danos para a esfera moral do 

autor, além de meros transtornos, incapazes de gerar abalo 

extrapatrimonial. Apelação desprovida. Unânime. (TJRS, 11ª Câm. Cív; APC 

nº 70078155264, Rel.: Katia Elenise Oliveira da Silva, DJU 01/08/2018). 

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a 

indenização por danos morais. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho rejeitar 

a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para; a) condenar a parte requerida pagar a parte requerente a quantia de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(27/08/2019 - ID 23755871, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; b) indeferir 

o pleito indenizatório por danos morais; Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas 

online que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018468-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR NOGUEIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018468-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALMIR 

NOGUEIRA DA GAMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ALMIR NOGUEIRA DA GAMA ajuizou reclamação pedido indenizatório por 

danos materiais morais sem desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, 

alegou que é usuário dos serviços da promovida e no mês de outubro teve 

a fatura medida de forma errada, pois no dia da medição registrou com 

fotografia o relógio que apontava 654m³ e a fatura exige pagamento sobre 

665m³. Asseverou que no mês de setembro ocorreu o mesmo e houve 

readequação dos valores. A título de antecipação de tutela requer a 

abstenção de corte no fornecimento de água, e ao final requer a 

readequação dos valores e indenização por danos morais. A antecipação 

de tutela foi concedida, ID 26550435. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28875071 e arguiu 

preliminarmente a incompetência do juizado especial, e no mérito sustentou 

a inexistência de culpa e a ausência de dano moral, ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada ID 

28658186. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade do 

aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 
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produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando(a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28658186), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes reclamadas) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

água, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a 

exegese extraída do artigo 111 Resolução 5/2012 da AMAES (Agência 

Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá). No caso de 

inconformismo com a cobrança da água e esgoto, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Em caso análogo: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que a fatura impugnada (outubro de 2019) registrou consumo de 665 m³ 

(ID 26542416) e em análise da fotografia registrada pelo promovente no 

dia em que a leitura foi fechada, 30/10/2019, há a marcação de 654m³ de 

consumo. Verifica-se ainda em ID 28875272 juntado pela própria 

promovida que houve erro de leitura no mês de setembro/2019. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte 

promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 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 houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica,caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos 

morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no 

fornecimento de serviço público cuja nota característica é a 

essencialidade. (...) (TJMT Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no 

DJE 11/12/2015) RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA 

- SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - 

FALTA DE PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT/TRU 120100406709/2012, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no DJE 19/04/2012) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a ameaça da suspensão do fornecimento 

de água é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade 

subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço 

tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoávele suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID 26550435, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; b) determinar que a empresa 

reclamada, proceda, no prazo de 20 dias: (a) revisar a fatura impugnada, 

com base no consumo de 654m³, (b) emitir nova fatura com vencimento 

em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (29/11/2019, ID 26608583) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020974-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CRISTINI HAAS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020974-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIVIA 

CRISTINI HAAS DA CUNHA REQUERIDO: HOTELARIA KELLY LTDA Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LIVIA 

CRISTINI HAAS DA CUNHA ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do HOTELARIA KELLY LTDA. Em síntese, alegou que se 

hospedou com a reclamada e que as instalações, do hotel da reclamada, 

passavam por reforma o que causou grandes transtornos a parte 

reclamante. Ao final, postulou indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29360379 e arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de ato ilícito. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID .29123789 e impugnação à 

contestação apresentada no ID .29604811. Ilegitimidade ativa. A indicação 

na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos 

que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito 

material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela 

Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de hotelaria foi prestado de forma ineficiente pela parte 

reclamada, pois o hotel da reclamada estava passando por reformas o 

que causou transtornos a viagem da reclamante. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada 

admite que estava passando por reformas inclusive com a interdição da 

piscina ID.29360379 e ID.29360380. Ainda em exame dos autos, nota-se 

que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o 

serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de 

seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer/cultura tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que a diferença de 

acomodação em hotel durante viagem de férias é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO AUSÊNCIA DE RESERVA - 

HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA DANO MORAL 

CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico – Data do 

Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso ao 
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lazer/cultura é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$2.000,00. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do conserto do defeito apresentado 

em seu veículo, no valor de R$420,00. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do 

efetivo dano material pelas perdas emergentes. Embora se deva 

proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 

6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com 

a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para 

demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a 

inexistência do dano material. 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 dano material. Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); e b) indeferir o pleito indenizatório por danos 

materiais; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018660-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GUIMARAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018660-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO GUIMARAES SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia CARLOS EDUARDO GUIMARAES SILVA ajuizou 

reclamação com indenizatório por danos materiais e morais em desfavor 

de GOL LINHAS AEREAS S/A. Em síntese alegou que adquiriu passagem 

aérea da companhia promovida e para fazer o trecho São Paulo para 

Cuiabá com conexão em Brasília, com chegada para as 16h40 no dia 

14/11/2019, contudo o embarque no voo de conexão em Brasília atrasou e 

somente decolou as 20h30 situação que ultrapassou os meros 

aborrecimentos do cotidiano. Ao final postulou indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a partes promovida apresentou contestação 

na ID 28657257 e preliminarmente a ausência de interesse de agir e no 

mérito, sustentou a existência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28789209. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 
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os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28789209.), a parte 

reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide e as partes 

reclamadas posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Falha no transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo 

de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 14/11/2019 às 

16h40m (ID 26586193). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, 

(ID 26586194) o voo chegou ao destino somente no dia 14/11/2019 às 

21h55m, ou seja, com atraso de 05h00, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 
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terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora intenso tráfego aéreo que 

demandam revisão preventiva ou interdição de aeroporto possa ser 

caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir 

a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas situações 

integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte 

aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do 

Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo 

dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O 

transportador não será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer 

motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade 

aeronáutica, que será responsabi l izada. Neste sent ido : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (05 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$5.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (13/01/2020, ID 27952526) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005434-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005434-69.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

DO RESIDENCIAL LISBOA EXECUTADO: LARYSSA ALMEIDA DOS 

SANTOS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte credora 

desistiu da execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto 

isso, homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018881-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDETI ALVES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018881-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILDETI 

ALVES DE ARAGAO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia NILDETI ALVES DE ARAGÃO ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor da OI S/A. Em síntese, 

alegou que após realizar acordo de quitação de débitos com a parte 

reclamada e pagar sua dívida, até o momento a parte reclamada não 

retirou o restritivo de crédito em seu nome causando enorme transtorno. 

Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID.29015667 em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela 

ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28799399 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29390186. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Quitação da dívida. A prova inequívoca do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. 

PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, 

compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na 

hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que 

os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, 

ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da dívida 

negativada no valor de R$255,90, segundo a reclamante a reclamada 

ofereceu uma proposta de acordo com pagamento até o dia 21/12/2018, 

onde a pendência seria reduzida para R$ 36,00 (Trinta e Seis Reais), 

sendo tal acordo aceito e quitado em 21/12/2018 (ID.26636216). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto a proposta de acordo juntado no ID.26636216, constata-se que o 

referido débito encontra-se efetivamente quitado. Portanto, considerando 

que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da 

quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, 

há conduta ilícita por parte da parte reclamada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 
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podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Assim, a 

indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano moral. A primeira 

restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo 

cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito 

(STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e 

julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no (ID.26636214), nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado (R$ 255,90), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 172 de 696



DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido Dispositivo. Posto isso, proponho e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); b. indeferir o pedido contraposto. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018134-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TAVEIRA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE HINDI DE OLIVEIRA OAB - SP381515 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018134-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO 

TAVEIRA SOUTO REQUERIDO: GRUPO TUDO PARA CASA E 

CONSTRUCAO LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DIOGO TAVEIRA SOUTO ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. Em 

síntese, alegou que adquiriu produto com a parte reclamada em 

19.08.2019 com previsão de entrega em até 38 dias úteis, 08.10.2019, 

mas até o momento não recebeu o produto. Ao final, postulou indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.28489332 e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a ausência de ato 

ilícito por culpa do consumidor e inexistência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28588424 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28889280. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Falha na entrega de produto. Nos contratos 

onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve 

executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja 

responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil. 

Assim, qualquer falha na entrega do produto, seja a não entrega, o atraso, 

a divergência do produto, ou entrega de produto danificado, caracteriza 

descumprimento contratual. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - 

ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da 

indenização por danos morais deve observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade 

compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as 

circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes. 

Assim é que, constatado que o valor não atende a esses pressupostos, 

efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes correspondem ao valor 

econômico que a pessoa tinha expectativa de perceber, mas deixou de 

auferi-lo em virtude do dano causado por terceiro. Inexistente prova 

inconcussa acerca dos alegados valores que a vítima do dano deixou de 

receber, indevida a pretensão indenizatória. Recurso parcialmente 

provido. (TJ-MG - AC: 10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis 

Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO. ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE 

PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que 

adquiriu do réu um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe 

entregue um modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a 

nota fiscal colacionada pela própria parte autora indica como produto o 

refrigerador modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido 

efetuado, que igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte 

autora sequer alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido 

recebido ou na nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, 

como o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, 

do CPC), deve a pretensão autoral ser julgada improcedente, não 

merecendo retoque a sentença recorrida. Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - APL: 00072071420118190211 RIO DE JANEIRO 

PAVUNA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, 

Data de Julgamento: 31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/04/2015) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de um lavatório completo com pia e coluna (ID.26463269) e a parte 

reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual 
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consistente atraso na entrega do produto adquirido. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante 

evidencia, por meio do documento juntado no ID. 26463275, que a parte 

reclamada se comprometeu de entregar o produto adquirido no prazo. 

Ainda em exame dos autos, nota-se o produto adquirido foi entregue em 

29/11/2019 (ID.28489332), ou seja, 52 dias além do prazo pactuado. 

Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte 

reclamada ocorreu de forma ineficiente, há conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se a demora na entrega de produto é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 
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efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009194-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VAES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA AVELINA DE PINHO FURTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009194-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENATA 

VAES TEIXEIRA REQUERIDO: ANGELA AVELINA DE PINHO FURTADO 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RENATA VAES 

TEIXEIRA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

ANGELA AVELINA DE PINHO FURTADO e, em síntese, alegou que a parte 

reclamada realizou uma série de postagens de cunho pejorativo na 

internet (redes sociais) contra o estabelecimento que a reclamante é 

proprietária. Ao final, postulou indenização por danos morais e retratação. 

A parte reclamada apresentou contestação ID.28488275, arguindo: (a) 

como preliminares: ilegitimidade passiva e conexão; e, (b) no mérito: a 

ausência de ato ilícito. Audiência de conciliação realizada ID.28230762 e 

impugnação à contestação apresentada na ID.28848183. Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Conexão. Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, 

consideram-se conexas quando duas ou mais ações tiverem em comum o 

pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser 

reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido 

sentenciado (Súmula 235 do STJ). Havendo conexão, o apensamento dos 

processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de 

conveniência, que deve ser feito de forma casuística, a partir das 

circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a 

identidade de partes. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, 

hipótese de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão 

simultânea, prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com 

o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua 

inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos 

julgamentos ocorridos em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, 

Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 

INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de 

previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de 

extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao 

decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão 

entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de 

direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, 

conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento 

dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por 

outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com 

identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear 

a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, 

válida para todos. Dessa forma, o juízo quanto à conveniência da conexão 

deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes 

em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito 

não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Analisando os 

elementos desta ação com a ação paradigma (910.91.2019.811.0062), 

observa-se que efetivamente há causa de pedir em comum, visto que 

ambos os reclamantes alegam que desconhecem a dívida incluída nos 

institutos de proteção o crédito. Todavia, o simples fato das demandas em 

análise terem a mesma causa de pedir, não é suficiente para justificar o 

apensamento dos autos, visto que não passa pelo critério de conveniência 

deste juízo. Isto porque, se for reconhecido a prevenção de algum juízo 

para o processamento e julgamento de todas as ações que tenham o 

pedido, inviabilizaria o trâmite processual de todos eles, pois atualmente 

tramitam no Poder Judiciário milhares de ações com a mesma causa de 

pedir. Portanto, embora haja conexão, não há conveniência técnica para o 

apensamento dos autos, razão pela qual necessário afastar a preliminar 

arguida. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, 

o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, 

quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem 

produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os 

efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os 

autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Conduta contra a honra. As condutas delitivas de 

caluniar, difamar e injuriar, conforme tipificação nos artigos 138, 139 e 140 

do Código Penal, são consideradas crimes. A calúnia consiste na 

imputação falsa de crime, a difamação de fato ofensivo a sua reputação e 

a injuria na ofensa à dignidade e decoro. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E 

DIFAMAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 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 vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000714-94.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 

06.11 .2015)  (TJ-PR -  RI :  000071494201481600180 PR 

0000714-94.2014.8.16.0018/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

20/11/2015) Em análise ao caso concreto, a parte reclamante se sente 

desmoralizada com as postagens realizadas pela parte reclamada nas 

redes sociais Facebook e Instagram, quando esta publicou texto em que 

noticia a morte de um cão que estava sobre a guarda do estabelecimento 

da reclamante e atribui a morte do cão a ausência de profissionalismo e 

zelo da reclamante e imputando informações inverídicas e pejorativas 

sobre acidente, baseadas em especulação própria. No comentário 

realizado pela parte reclamada, considerado como ofendido pela parte 

reclamante, menciona que: “Minha família foi viajar pela primeira vez nos 

10 anos de minha vida e me deixaram no hotelzinho escola. Por estar lá eu 
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morri... (...) Estava hospedado no hotelzinho SORRISO PATINHAS de 

Cuiabá e por estar lá morri. Onde estavam as pessoas que prometeram 

cuidar de mim? Como um hotelzinho tão bem estruturado admite cães 

maiores juntos junto com cães menores e ainda se dizem especialistas em 

comportamento animal? (...)” Em exame do referido comentário entendo 

que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que foi 

imputado a parte reclamante fato ofensivo, caracterizando difamação, pois 

houve constrangimento público com propagação imediata e gerou 

ameaças a integridade física e xingamentos a reclamante. Desta forma, 

entende-se que a publicação em questionamento ensejou ofensa a honra 

e, consequentemente, há conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, o tratamento humilhante, com agressão física ou verbal ou o 

desprezo tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. 

TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos 

morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em 

atendimento telefônico comercial. Recurso do autor visando à majoração 

do valor da condenação. 2 - Danos morais. Valor da indenização. A 

indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação 

e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em 

exame, considerando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré 

(ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente 

ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela 

razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Incabível, pois, a majoração. Sentença que se confirma 

pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não 

provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade 

suspensa em face gratuidade de justiça que ora se concede. (TJ-DF 

07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em exame 

do caso concreto, com base nas imagens juntadas no ID.24237698), 

nota-se que as declarações depreciativas são suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, as ofensas têm o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como 

vergonha, raiva, angústia e ansiedade. A proposito: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. 

FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. 

IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO 

DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. 

DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E 

CALÚNIA. 1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da 

recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral 

indenizável à pessoa jurídica recorrente. 2. Ao disponibilizarem 

informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os 

usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas 

consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não 

ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos 

abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, 

abrangidos ou não pela rede social. 3. Os danos morais podem referir-se 

à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração 

social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se 

à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva. (...) 5. Existe uma relação 

unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a 

honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que 

ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela 

atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do 

ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. 

Aplicação analógica das definições do Direito Penal. (...) (STJ REsp 

1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 18/05/2017, DJe 26/05/2017) Portanto, diante do comentário 

inadequado nas redes sociais é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$2.000,00. Direito de resposta. Retratação. O artigo 

5º, em seu quinto inciso, afirma que: V – é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; O direito de resposta é uma garantia constitucional que 

assegura defesa a qualquer pessoa física ou jurídica que for ofendida por 

meio de matéria divulgada em um veículo de comunicação social ou 

comunicação em massa. Considera-se matéria qualquer reportagem, nota 

ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, cujo conteúdo 

atente, ainda que por equívoco de informação, contra alguém. Por veículo 

de comunicação social entende-se aqueles que possam transmitir uma 

mesma informação para mais de um receptor, como, por exemplo, jornais 

impressos, mídia televisiva, portais de notícia, emissoras de rádio, entre 

outros. A Lei 13.188/2015, ao regulamentar o direito de resposta e de 
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retificação garantido pela Constituição de 1988, determina os casos em o 

ofendido exerce seu direito de retratação: Art. 2º Ao ofendido em matéria 

divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é 

assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao 

agravo. § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer 

reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, 

independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação 

ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco 

de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o 

nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou 

passível de identificação. § 2º São excluídos da definição de matéria 

estabelecida no § 1º deste artigo os comentários realizados por usuários 

da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social. 

No presente caso, nota-se que a conduta da reclamada não enseja 

retratação pois não satisfaz os preceitos legais que autorizam a 

retratação. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e b) indeferir o pleito de retratação. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018432-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018432-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

WANDERLEY DOS REIS DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA. Em síntese, alegou que a parte reclamada cobrou por serviço 

devido a ocorrência de vício redibitório em seu veículo mesmo este 

estando na garantia que ocasionou a indisponibilidade financeira diante do 

pagamento pelos serviços. Ao final, postulou indenização por danos 

morais e materiais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 28939752 e arguiu as preliminares de incompetência e 

ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou que prestou os serviços de conserto em 

conformidade com o CDC não havendo dano a indenizar. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 28639553 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29103084. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial veicular para apurar se 

houve ou não vício redibitório, visto que o vício do veículo já foi sanado e o 

objetivo da prova se torna impossível por falta de vestígios para a análise 

técnica. No caso concreto, por não ser necessária a produção de prova 

pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo 

é competente para processar e julgar a presente demanda. Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 
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(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação de consumo) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Vício do produto. Os produtos devem ser 

comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar 

vício de qualidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou 

que diminuindo o seu valor mercadológico. Esta é a exegese dos artigos 

6º, inciso I, 8º, parágrafo único, 10, e 18, §§ 1º e 2º, todos do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO 

COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70065310120, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 27/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/09/2015) CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À 

DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO 

CASO CONCRETO. 1. Vício do produto caracterizado. Cabimento da 

devolução do preço pago, a teor do disposto no art. 18, § 1º, inc. II, do 

CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de documentos acostados na 

fase recursal. Negado provimento ao recurso. (Recurso Cível Nº 

71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/05/2011) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de um veículo (ID 26534719) e a parte reclamante sustenta que o 

veículo adquirido não funcionava e que por diversas vezes foi a 

reclamada para solucionar o problema, tendo este sido solucionado ao 

final, contudo a reclamada cobrou pelo serviço quando o produto ainda 

estava dentro da garantia. Qualquer modalidade de contrato deve 

respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos 

devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades 

livres dos pactuantes. Vale destacar que a liberalidade contratual deve 

logicamente respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. 

Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE 

COMODATO. REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. 

POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 

IV - A liberalidade e a autonomia da vontade contratual conferida as 

partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, 

permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais 

típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula constituti" em escritura de 

dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição 

suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA 

TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009) Neste contexto, quanto 

ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente 

pactuado, os limites legais e a função social do contrato. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que o veículo 

ainda se encontrava na garantia, assim qualquer vício redibitório ou oculto 

que acarrete dano e mau funcionamento no produto está coberto pela 

garantia, assim como peças: AÇÃO DE COBRANÇA. GARANTIA DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. TROCA DE PEÇA. Uma vez que a peça do 

veículo que apresentou problemas é a mesma consertada, o qual estava 

no período de garantia, a empresa responsável pelo conserto deve arcar 

com eventual gasto relativo a solução do caso, mesmo que tenha que 

adquirir peça nova. APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL — 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL Nº 70008170466 — COMARCA DE 

CAPÃO DA CANOA PRIMOROSA CANOAS S A — APELANTE ARI DE 

MELLO NECKEL ME — APELADO. Portanto, considerando que a parte 

promovida não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor cobrado 

para reparo do veículo é indevida e a conduta é considerada ilícita. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o 

responsável pelo eventual dano é a montadora Ford Motor Company do 

Brasil Ltda. Quanto aos danos decorrentes de defeito de produto 

ocasionado por vício de fabricação, nota-se que há responsabilidade 

solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva, visto que não há nos 

autos qualquer indício de que o defeito foi ocasionado pelo mau uso da 

parte consumidora. Desta forma, independentemente de a parte reclamada 

ser fabricante, distribuidor ou comerciante, não há como eximi-la da 

responsabilidade. Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes 

de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua 

responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 
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tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

nos ID 26534726/27/28/29/33/34/38/39, pode-se afirmar que o pagamento 

de serviços cobrados indevidamente, no valor de R$ 2.333,90 (dois mil 

trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), sem o correspondente 

reembolso é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque 

este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor pago pelo conserto entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dano material O dano 

material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de 

alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se 

perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). 

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado 

dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do 

pagamento do conserto do defeito apresentado em seu veículo, no valor 

total de R$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e três reais e noventa 

centavos). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material se encontra devidamente comprovado no 

valor de R$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e três reais e noventa 

centavos) (ID 26534726/27/28/29/33/34/38/39), fazendo a parte 

reclamante jus à indenização pelos danos materiais Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); e b. condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e 

três reais e noventa centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015729-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JONATA DA 

SILVA MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JONATA DA SILVA MIRANDA ajuizou reclamação com pedido declaratório 

de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em 

seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 27535710 e preliminarmente 

arguiu a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27611404. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 27611404), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$304,15 (ID 25834092). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 180 de 696



terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25834092 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 25834092), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 181 de 696



consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$304,15), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$304,15 (trezentos e quatro reais e quinze 

centavos) referente ao contrato 032962861000052FI; b) determinar que a 

parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(14/10/2017, ID 25834092) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e d) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016445-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANDRADE (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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016445-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REGINA 

CELIA ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia REGINA 

CELIA ANDRADE ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28572502 e arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na 

ID 28247859 e impugnação à contestação apresentada no ID 28707560. É 

a síntese do necessário. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 
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perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

28707560) no caso, será necessária prova pericial para apurar se a 

rubrica constante No termo de adesão para abertura de conta juntado no 

ID 28572505 pertence à parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza 

Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015317-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELLYESSANIO DIAS BENEVIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015317-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

HELLYESSANIO DIAS BENEVIDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). HELLYESSANIO DIAS BENEVIDES DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais BANCO BRADESCO S/A. Em síntese 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28125673 e arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 27562353 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 3029722. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

3029722– folhas 03) no caso, será necessária prova pericial para apurar 

se a rubrica constante No termo de adesão para abertura de conta juntado 

no ID 28125681 pertence à parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza 

Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019029-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSINEIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019029-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUSSINEIA 

DE MORAES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JUCINÉIA DE MORAES ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do AGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, 

alegou que após troca de hidrômetro a parte reclamada emitiu faturas com 

o dobro de seu consumo. Ao final, postulou a declaração de inexistência 

de dívida e anulação das faturas. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28372958 e, em seguida, arguiu a preliminar 

de incompetência do juízo. No mérito, em destaque, sustentou que a 

legalidade da cobrança e inexistência do dano. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28204901, e impugnação à contestação, 

ID.28850466. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 
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o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial, pois a controvérsia foi 

desvendada, pelo histórico de consumo ID. 28372967. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que as faturas impugnadas (junho a novembro de 2019) registraram média 

de consumo de 36 m3 (ID.28372967). Por outro lado, com base no do 

histórico de consumo (ID 28372967), nota-se que a média de consumo 

apurada no período janeiro/2019 a maio/2019 é de 13,5m3. Com base 

nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de 

fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na 

cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID. 28372967 foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e 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 houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 

20 dias: (a) revisão das faturas impugnadas, com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emitir 

novas faturas com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada 

nos autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até 

o vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ); e b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID.26677605, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 
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agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016504-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016504-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON 

FERREIRA BENITES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia EDILSON FERREIRA BENITES ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que após realizar a 

quitação de débitos com a parte reclamada e pagar sua dívida, até o 

momento a parte reclamada não retirou o restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.28561682 em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou pela ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID.28305290 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28956049. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Restritivo de crédito. Havendo mora de dívida 

existente, nos termos dos artigos 42 e 43 do CDC, o credor poderá incluir 

restritivo de crédito em nome do devedor e mante-lo durante o período do 

seu inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do 

vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ 

REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016) Uma vez quitado a dívida, nos 

termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo 

de 5 dias úteis. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui 

vencimento em 12/08/2019 (ID 26052699), foi paga em 21/10/2019 

(ID.26052040) e que a prova do restritivo foi emitida em 08/11/2019 

(ID.26052699). Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é 

ilegitimo, pois a prova juntada nos autos foi emitida após o prazo que o 

devedor tinha para providenciar a sua exclusão. Sendo o restritivo 

ilegítimo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 
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CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Assim, a 

indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano moral. A primeira 

restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo 

cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito 

(STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e 

julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no (ID. 26052699), nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado (R$ 112,94), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017367-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MELLISSA 

KELY CASTRO SOUZA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MELLISSA KELY CASTRO SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28762454 e arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 28469992 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30293270. Preliminar Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência 

de conciliação (ID 28469992), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos restritivos de crédito em seu 

nome, incluídos pela parte reclamada, no valor total de R$56,31 (ID 

26289952). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que, embora a parte reclamada não tenha juntado cópia do 

contrato celebrado com a parte reclamante, esta última anexou como 

comprovante de residência nos autos 8034985-11.2016.811.0002, em 

trâmite no Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT 

(mov./id. 01.03 daqueles autos digitais), fatura emitida pela empresa 

reclamada, fragilizando sua alegação de que inexiste relação jurídica entre 

as partes. Posto isso, reconheço a higidez do crédito em favor da parte 

reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita. 

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$707,88, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.112,26). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.011,26, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$1.011,26). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (inexistência de débito), é 
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devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 28762454, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$112,62, referente a inadimplência 

da fatura de energia elétrica vencida em setembro e outubro de 2018. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Posto 

isso, proponho: 1) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; 2) julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 112,62 (cento e doze reais e sessenta e dois centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil); 3) condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$707,88 (setecentos e sete reais e oitenta e oito centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; 4) em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$1.011,26 como previsto no artigo 

85, § 2º, do CPC. Retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos 

ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do 

pedido contraposto. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016075-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA 

CRISTINA PIMENTA ANDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ANA CRISTINA PIMENTA ANDO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada emitiu fatura indevida com a justificativa que seria de 

recuperação de consumo. Ao final, postulou o cancelamento da fatura e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.28520658, e, em seguida, arguiu pela 

incompetência do juízo. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e a 

legalidade das cobranças. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28192761 e impugnação à contestação, ID.28848771. Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial, pois a controvérsia foi desvendada, pelo histórico de 

consumo ID. 28520659, fl.02. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 
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cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

cobrança se refere a fatura de Recuperação de Consumo (ID.25929249), 

a parte reclamante impugna expressamente. Com base no conjunta fático 

probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade da 

Recuperação de Consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição 

com certificação do órgão oficial competente, e o documento juntado no 

ID.28520659 foi elaborado pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

documentos unilaterais, assim não há nenhum documento que possa 

evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação 

de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida 

tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 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 houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 
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não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples 

cobrança, sem a existência de suspensão do fornecimento de energia, 

por si só, não caracteriza dano moral, além do mais não há notícia de que 

a parte reclamante chegou a pagar a fatura impugnada e, portanto, não 

sofreu prejuízo financeiro. Assim, o ato ilícito agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Portanto, 

em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por 

danos morais. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar 

arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa 

reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da fatura de 

recuperação de consumo da UC. 6/213627-3, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ); b) indeferir o pleito indenizatório 

de danos morais; e c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID.26296655, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017716-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017716-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

BATISTA FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: AYMORE Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. A antecipação 

de tutela foi concedida, ID 26390692. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 27674992 e preliminarmente 

arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28569763 e impugnação no ID 29170347. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da 

lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o 

pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver 

necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de 

instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver 

requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência 

de conciliação (ID 28569763), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 
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reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao protesto em seu nome, incluído 

pela parte reclamada no valor de R$3.010,53 (ID 26367950). Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, especialmente o 

documento juntado na ID 27674995, nota-se que a parte reclamada 

apresentou cédula de crédito bancário, supostamente assinado pela parte 

reclamante. Embora este documento não identifique precisamente o valor 

do crédito, a parte reclamada encartou nos autos também documentos de 

que o bem financiado foi objeto de busca e apreensão, que originou 

custas e demais encargos (ID 27675994), sendo estes suficientes para a 

comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência 

de conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço 

a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da 

cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla 

Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------------------------

---------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016552-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia EDNALDO 

GONÇALVES AGUIAR ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO. Em síntese, alegou ser usuário 

da unidade consumidora rural sob nº 6/2714114-2 e que no mês de 

maio/2019 recebeu uma fatura acima do seu consumo. Afirma que 

registrou reclamação pelo SAC da requerida, mas não obteve resposta. 

Relata que após o mês de maio passou a receber faturas acima da média 

de consumo que era de R$15,00 e mesmo com o fornecimento 

interrompido ainda houve emissão de cobrança. Pleiteia a declaração de 

inexistência das faturas de maio/2019 a outubro/2019, a revisão das 

faturas para no máximo R$15,00 (quinze reais) e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 28444809 e sustentou a regularidade da cobrança, o 

acúmulo de consumo, a leitura plurimensal. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 28264121 e a impugnação à contestação no ID. 28659675. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 
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demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Neste sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas de maio/2019, 

junho/2019, julho/2019, setembro/2019 e outubro/2019 registraram 

consumo respectivamente de 422kWh, 128kWh, 128kWh, 114kWh e 

114kWh (ID. 28444810, fl. 3). Por outro lado, com base na ordem de 

serviço (ID. 28444810, fl. 4) verifico que houve a vistoria no padrão em 

janeiro/2019 e conforme o histórico de consumo (ID. 28444810, fl. 3), 

nota-se que a média de consumo é de 102 kWh, sendo uma compensação 

do mês anterior. Ademais a fatura de maio/2019 que possui um valor 

superior, na verdade apenas compensou três meses em que o 

faturamento foi menor (30kWh). Embora a empresa requerida não tenha 

apresentada prova técnica da regular aferição do medidor de energia 

elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é excessiva, visto que 

se aproxima da média dos últimos ciclos não impugnados. Portanto, não 

havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte 

requerida. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho a julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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AKIRA TAKAHASHI (REQUERENTE)
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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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018645-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AKIRA 

TAKAHASHI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

AKIRA TAKAHASHI ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 
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desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada emitiu faturas indevidas 

com vencimento em 09/2019,10/2019 e 11/2019, afirma que as faturas 

apresentam consumo acima de sua média, assim a cobrança da 

reclamada causou grandes transtornos. Ao final, postulou a anulação das 

faturas e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28943249, e arguiu a preliminar 

de incompetência do juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados 

na inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito e a 

legalidade das cobranças. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28943249 e impugnação à contestação, ID.28999108. Incompetência em 

razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial foi desvendada por meio histórico de consumo, 

ID.26583194, fl.03, juntado pela parte reclamante. No caso concreto, por 

não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito 

não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 
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suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (setembro, outubro e novembro de 2019) 

registraram consumo médio de 521 Kwh (ID.26583194). Por outro lado, 

com base no do histórico de consumo (ID.26583194), nota-se que a média 

de consumo apurada no período janeiro/2019 a agosto/2019 é de 146 

kwh. Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com 

certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no 

ID.28943251 se trata de documento de unidade residencial do reclamante 

e não a unidade UC 6/264821-0 objetos da demanda, portanto não há 

nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos 

impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 

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 houve conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples 

cobrança, sem a existência de suspensão do fornecimento de energia, 

por si só, não caracteriza dano moral, além do mais não há comprovantes 

de pagamento, nem notícia de que a parte reclamante chegou a pagar as 

faturas impugnadas e, portanto, não sofreu prejuízo financeiro. Assim, o 

ato ilícito agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o 

condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos 

indesejados. Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida 

a indenização por danos morais. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a 

empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias: (a) revisar as faturas 

impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 

dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). b) 

indeferir o pleito indenizatório de danos morais c) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID.26602848, remetendo a 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017408-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017408-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL 

HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 
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controvérsia DANIEL HENRIQUE MOCELIM MAFACIOLLI ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A. Em síntese, afirma que está sofrendo 

prejuízo por falha de prestação de serviços da reclamada, alegou que do 

dia 17/09 ao dia 19/09, ocorreram quedas de energia em sua residência 

onde atende como restaurante. Ao final, postulou indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28849091 e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28470004, e impugnação à contestação, 

ID.28980344. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Suspensão no fornecimento de energia elétrica. As 

concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso fortuito ou de força maior. 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. Vale destacar ainda que, nos termos art. 176 da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel o restabelecimento da energia elétrica deve 

ocorrer nos prazos sintetizados no seguinte quadro: Quantidade de horas 

Hipótese 24 horas Religação normal. Área urbana 48 horas Religação 

normal. Área rural 4 horas Religação urgente. Área urbana 8 horas 

Religação urgente. Área rural Em análise do caso concreto, nota-se que a 

interrupção ocorreu por caso fortuito/força maior (ramal de serviço 

partido, cf. ID.26277352), que se trata de religação normal e área urbana, 

ensejando o prazo de 24 horas para a parte reclamada providenciar o 

restabelecimento no fornecimento de energia elétrica. Ainda em exame do 

conjunto probatório, nota-se que os serviços foram restabelecidos com 4 

horas após a comunicação do consumidor, conforme se observa da 

narrativa da parte reclamante. Desta forma, sendo o serviço restabelecido 

no prazo normativo, não se vislumbra conduta ilícita pela concessionária 

reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado 

o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012580-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIELE DE 

SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Relatório da 

Controvérsia DANIELE DE SOUZA DOS SANTOS ajuizou uma ação 

indenizatória com pedido de antecipação de tutela em desfavor da IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Em síntese, alegou ter contratado em 09/03/2018 o 

curso de fisioterapia, sendo o valor da mensalidade de R$1.504,00 

totalizando o semestre de R$9.024,00. Esclarece que a matrícula ocorreu 

por meio do Parcelamento Privado Escolar denominado PEP 30, que 

estabelecia que no primeiro ano arcaria com o pagamento de 30% do valor 

da mensalidade. Afirma que em 20/03/2019 solicitou o trancamento do 

curso, por motivo de saúde de sua filha e ao retornar em agosto/2019, foi 

impedida em virtude de um débito de R$18.458,06. Relata que o débito 

refere ao período em que houve o trancamento do curso. Requereu 

liminarmente que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome no rol 

de inadimplentes e que proceda a sua matrícula no curso para o 5º 

semestre. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a 

indenização pelos danos morais. A liminar foi concedida (ID. 25225019) 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 

26595577 e sustentou a culpa exclusiva da vítima, ausencia de ato ilícito e 

dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 26594111 e a 

impugnação à contestação no ID. 26930185. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cláusulas contratuais que restringem direito. Os 

negócios jurídicos, contaminada pelo erro substancial, ou seja, quando um 

dos contratantes obtiverem percepção equivocada de circunstâncias 

relevantes do contrato, estes são anuláveis (CC, art. 138). A propósito: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR 

DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO 

MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da 

realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio 

negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um 

ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua 

magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele 

tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a 

qualidades essenciais do objeto ou pessoa. [...] (STJ, 4ª Turma, REsp nº 

1163118/RS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 20/05/2014, REPDJe 

05/08/2014). Assim, para evitar a anulação de negócios jurídicos 

consumeristas por meio do erro, os contratos, mormente aqueles 

celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma clara, devendo as 

cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque, 

permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme 

preconiza o artigo 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor: 

Artigo 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 

aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 

pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 

discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3º Os 

contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com 

caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior 

ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° 

As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão 

ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 
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Vale lembrar que, na hipótese de obscuridade, nos termos do artigo 47 do 

Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA DETERMINAR O ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO NA MODALIDADE 

HOME CARE. NEGATIVA DE SERVIÇO NA FORMA REQUERIDA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E CLÁUSULA 

RESTRITIVA. JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA FAVORÁVEL Á PRETENSÃO 

AUTORAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL 

FAVORÁVEL AO PARTICIPANTE. CONTRATO QUE VISA À MANUTENÇÃO 

DA SAÚDE DO SEGURADO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS QUE DEVEM SER 

INTERPRETADAS À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA MANEIRA MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRJ, 1ª Câm. Cív; AI 

nº 00209690720188190000, Rel. Des.: Sérgio Ricardo de Arruda 

Fernandes, DJU: 27/11/2018). Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o contrato anexado no ID. 25122793, 

não estabelece regra clara acerca da cláusula 6.2 (ID. 25123606, fl. 3) 

estabelece que poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época 

do semestre, junto à CONTRATADA ficando responsável pelo pagamento 

integral das mensalidades escolares da solicitação. Assim, utilizando-se 

das técnicas de hermenêutica na interpretação da referida cláusula, 

nota-se que uma restrição de sem que houvesse clara previsão 

contratual, evidenciando manifestação de vontade com erro substancial. 

Desta forma, os efeitos da restrição do direito devem ser 

desconsiderados de forma que o contrato abrange a suspensão do 

contrato sem a existência do débito no período questionado. Ademais, a 

restrição do direito sem cláusulas claras e em destaque, que não 

permitiram a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, caracteriza 

conduta ilícita para efeito da responsabilidade civil. Portanto, considerando 

que a cobrança é indevida, há conduta ilícita praticada pela da parte 

requerida. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que 

a simples cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, 

não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: 

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS 

MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. ((TJMG, AC nº 10643150003447001 MG, Rel.: Estevão Lucchesi, 

ADJU 03/09/0019). Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é 

devida a indenização por danos morais. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 1. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID. 25225019, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do Princípio do Contraditório; 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$18.458,06 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e seis 

centavos); b) indeferir o pleito indenizatório por danos morais. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018750-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO 

DECANDIO FILHO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia FRANCISCO DECANDIDO FILHO 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do ÁGUAS 

CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada emitiu faturas com 

o dobro de seu consumo, afirma que houve falha no hidrômetro e que as 

faturas são indevidas. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, anulação das faturas e danos morais. Devidamente citada, a parte 
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reclamada apresentou contestação no ID.29068621 e, em seguida, arguiu 

a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, em destaque, sustentou 

que a legalidade da cobrança e inexistência do dano. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28204901, e impugnação à contestação, 

ID.28798331. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial, pois a controvérsia foi 

desvendada, pelo histórico de consumo ID. 29068624. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que as faturas impugnadas (agosto a novembro de 2019) registraram 

média de consumo de 57,75m3 (ID.28372967). Por outro lado, com base no 

do histórico de consumo (ID. 28372967), nota-se que a média de consumo 

apurada no período janeiro/2019 a junho/2019 é de 34,5m3. Com base 

nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de 

fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na 

cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID. 29068627 foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e 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 houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 
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ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Assim, a 

indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano moral. A primeira 

restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo 

cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito 

(STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza a Sumula 385 e 

julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no (ID. 26605832), nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado (R$ 905,20), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do 

débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada b) condenar a 

parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo 

de 20 dias: (a) revisão das faturas impugnadas, com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emitir 
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novas faturas com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada 

nos autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até 

o vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). d) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e e) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID.26620107, 

remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a 

fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio 

do contraditório. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação 

das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013642-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013642-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO 

RENIZAR MARTINS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia FRANCISCO RENIZAR MARTINS SANTOS ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por 

danos morais em desfavor da empresa CLARO S.A. Em síntese, alegou a 

mora no pagamento da fatura de agosto no valor de R$156,18; sendo 

efetuado o pagamento no dia 24/08/2019 via cartão de crédito no valor de 

R$311,35. Relata que entrou em contato com a parte requerida acerca do 

pagamento em duplicidade, sendo orientado a encaminhar o comprovante 

por e-mail, porém não obteve êxito em no envio. Afirma que foi a central de 

atendimento e apresentou os documentos e no dia seguinte foi solicitado o 

extrato pois o documento era insuficiente. Narra que recebe cobranças 

sobre o inadimplemento do mês de setembro que está paga. Requereu a 

restituição em dobro do valor pago de R$312,36 e a indenização pelos 

danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 27334484, onde sustentou a ausência de duplicidade 

de pagamento e do envio de comprovante, inexistência de falha na 

prestação de serviço, improcedência do pedido de indenização por danos 

morais. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência 

de conciliação foi acostado no ID. 26926978 e a impugnação à 

contestação no ID. 27520110. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado 

da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Quitação da dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao 

devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se 

recusar entregar o comprovante de quitação (CC, art. 319). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. [...] 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. [...] (TJGO, 5ª Câm. Cív.; APC nº 00912488320188090137, 

Rel.: Francisco Vildon José Valente, DJU 23/09/2019). As partes divergem 

quanto à quitação da dívida referente aos meses de agosto e setembro 

nos valores de R$156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito 

centavos), com vencimento em 10/08 e 10/09. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há prova do 

pagamento em duplicidade referente ao mês de agosto. Embora se deva 

proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos 

(CDC, art. 6º, VIII) no presente caso, o ônus probatório continua com a 

parte requerente, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus 

probatório quanto a quitação da dívida questionada. Cumpre mencionar 

que o documento colacionado no ID. 25383027, não evidencia o 

pagamento em duplicidade, pois trata de apenas um comprovante e a parte 

requerente não apresentou nenhuma fatura, o que impossibilita a 

declaração de quitação do débito. 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, 

no caso o requerente, concluindo-se que não houve pagamento em 

duplicidade. Portanto, a cobrança é legitima e não enseja conduta ilícita. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho a julgar improcedentes os pedidos da 

ação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000663-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONE GADELHA MOREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso 
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inominado que possa futuramente ser interposto. DO PEDIDO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA FORMULADO PELA PARTE AUTORA À IMPUGNAÇÃO 

Antes de se adentrar ao mérito da contenda, é fato que a parte ré juntou, 

à contestação, contrato assinado pela parte autora, sendo que esta, à 

oportunidade impugnatória (ID nº 29947276), suscitou pela necessidade 

de realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela Ré, o 

que afastaria a competência do juizado especial para o deslinde da 

presente. Entendo desnecessária a realização de perícia, haja vista que 

as assinaturas da parte autora constantes nos documentos apresentados 

com a inicial e a constante da ata de audiência (ID nº 29624318) são 

idênticas às assinaturas dos contratos apresentados pela ré à defesa, 

bem como as constantes no próprio documento pessoal da parte autora. 

Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A 

RELAÇÃO JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PROVA DOS 

AUTOS QUE EVIDENCIA QUE O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS 

QUESTIONADOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 

ASSINATURA IDÊNTICA À CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

DO AUTOR. CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007970361, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007970361 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS 

ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. As assinaturas postadas na proposta 

de adesão do cartão de crédito não despertam dúvidas quanto à sua 

autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), dada a enorme semelhança com os 

documentos juntados aos autos (ID. 5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente 

idêntica com a assinatura firmada em audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não 

havendo que se falar em necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente 

deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. (TJ-DF 07033323920178070010 DF 

0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, fato é que a ré 

apresentou também o documento pessoal apresentado pela autora no 

momento da contratação, que é exatamente o mesmo juntado com a inicial. 

OPINO, assim, por rejeitar o pedido da parte autora, por entender que a 

perícia grafotécnica não se faz necessária para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29623022), requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, 

reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a ré, além da declaração de 

inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos como já demonstrado em linhas anteriores, Proposta de Adesão com 

assinatura da parte autora, além de seus documentos pessoais e 

inúmeras faturas que demonstram a utilização, pela autora, dos serviços 

prestados pela ré. Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e 

do débito negativado. Em sua impugnação, a autora chega a mencionar a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos 

carreados com a contestação, entretanto, percebe-se que as assinaturas 

constantes nos documentos trazidos com a contestação são idênticas 

àquela aposta na procuração apresentada com a inicial, além daquela 

constante na ata de audiência. Além disso a ré demonstrou, através de 

faturas, o inadimplemento da parte autora, não tendo este comprovado o 

respectivo pagamento. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 

reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência de relação jurídica, 

a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito 

negativado, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica 

entre as partes, relação e débito que restaram comprovados. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, 1. 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. 2. OPINO, também, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas 

do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 
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Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011155-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009799-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANTONIA APARECIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014893-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DONIZETE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014893-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO DONIZETE 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL ADRIANO 

DOMINGUES POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 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: 1014894-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014894-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELI 

EMANUELA LUDUWIG PINHATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014895-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014895-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSO 

BENEDITO DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYOSNARA 

RENATA SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1013293-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. F. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA BORGES OAB - MT24984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. E. T. L. -. E. (TESTEMUNHA)

A. L. D. M. 9. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013293-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WALKYRIA LEAO FERREIRA REQUERIDO: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que, em 5 (cinco) dias, emende a 

inicial, para o fim de apresentar: a) Esclarecimentos no que tange a 

retirada do nome da autora do órgãos de proteção, tendo em vista que no 

extrato do SERASA anexado, consta tão somente a inclusão de restrição 

pela Aymore Credito e Financiamento e não pela Requerida CVC Loja 

Cuiabá Centro, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011581-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação do(a) Executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o(a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal será acrescida a 

pena de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523,§1°, do CPC 

c/c Enunciado 97 FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009359-10.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

AGDA PAULA FERREIRA DE MORAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014901-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014901-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIANCARLO DE 

LARA FERRI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIANCARLO DE LARA 

FERRI POLO PASSIVO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1020609-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GREGORIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020609-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS GREGORIO DE SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de ID. 30705784, expeça-se o 

alvará judicial, relativo ao saldo incontroverso. Desde logo, intime-se a 

parte executada, a fim de que se manifeste sobre o valor remanescente, 

no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. À conclusão, após. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014680-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARQUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014680-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZILMA MARQUES DE MATOS REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de ID. 29222954, 

expeça-se o alvará judicial, relativo ao saldo incontroverso. Desde logo, 

intime-se a parte executada, a fim de que se manifeste sobre o valor 

remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. À conclusão, 

após. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014915-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEL THICHAYLA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANNA HEITHIELE SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014915-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MEL THICHAYLA 

DA CRUZ SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILIA GABRIELA 

DE SOUZA CHAVES POLO PASSIVO: JORDANNA HEITHIELE SILVA 

PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 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: 1007052-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA FORTES DO VALE (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014922-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DE SOUZA ROMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1014922-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELVIS DE SOUZA 

ROMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES 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: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 
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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: 1014923-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014923-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCILENE DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014926-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014926-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDESSON 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY PAULA 

SILVA CORREA YOSHINARI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014937-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014937-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILDO MANOEL 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014942-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014942-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE DORILEO 

LOUZICH SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO LOUZICH 

DA SILVA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1013222-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013222-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ante a tempestividade, conheço 

dos embargos opostos. Não há no decisum qualquer das hipóteses 

previstas no art. 1022 do CPC/15. Todas as questões pertinentes ao caso 

foram analisadas de forma clara e adequada. Se a solução preconizada 

não foi a que favorecia a parte embargante, tal não implica na existência 

questões a serem sanadas no decisum. Na realidade, o que pretende a 

embargante é a rediscussão da matéria, o que em sede de embargos de 

declaração mostra-se inadmissível, porquanto mencionado remédio 

processual não se presta para reabrir a discussão das questões já 

apreciadas, uma vez que suas hipóteses de cabimento são taxativas e 

estão elencadas no art. 1022 do CPC/15. Nesse sentido: Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. A 

finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou 

aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para 

corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de 

matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70074276544, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas 

Iserhard, Julgado em 06/07/2017). Ademais, o magistrado não está adstrito 

aos argumentos e aos dispositivos legais invocados pelas partes, pois ele, 

quando decide, aplica o direito como um todo, isto é, interpreta todos os 

artigos e princípios de uma forma sistêmica e, desde que sua decisão 

esteja devidamente fundamentada, como na hipótese está – pois assim 

determina a Constituição -, a falta de expressa menção a este ou aquele 

dispositivo não caracteriza omissão a ensejar a oposição de embargos de 

declaração. O Superior Tribunal de Justiça também assim já se manifestou, 

verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO 

NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM 

PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 

INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Nos termos do art. 

1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro 

material. 2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal 

a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de 

improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais 

fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade 
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de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto 

à pena de multa. 4. É sabido que os embargos de declaração não se 

prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no 

acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no 

art. 1022 do novo Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

30/06/2017). Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012162-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012162-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIOGO SILVA FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Ante a tempestividade, conheço dos 

embargos opostos. Não há no decisum qualquer das hipóteses previstas 

no art. 1022 do CPC/15. Todas as questões pertinentes ao caso foram 

analisadas de forma clara e adequada. Se a solução preconizada não foi 

a que favorecia a parte embargante, tal não implica na existência questões 

a serem sanadas no decisum. Na realidade, o que pretende a embargante 

é a rediscussão da matéria, o que em sede de embargos de declaração 

mostra-se inadmissível, porquanto mencionado remédio processual não se 

presta para reabrir a discussão das questões já apreciadas, uma vez que 

suas hipóteses de cabimento são taxativas e estão elencadas no art. 

1022 do CPC/15. Nesse sentido: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. A finalidade dos embargos 

declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente 

obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, 

conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se 

afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70074276544, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em 06/07/2017). Ademais, o magistrado não está adstrito aos 

argumentos e aos dispositivos legais invocados pelas partes, pois ele, 

quando decide, aplica o direito como um todo, isto é, interpreta todos os 

artigos e princípios de uma forma sistêmica e, desde que sua decisão 

esteja devidamente fundamentada, como na hipótese está – pois assim 

determina a Constituição -, a falta de expressa menção a este ou aquele 

dispositivo não caracteriza omissão a ensejar a oposição de embargos de 

declaração. O Superior Tribunal de Justiça também assim já se manifestou, 

verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO 

NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM 

PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 

INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Nos termos do art. 

1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro 

material. 2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal 

a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de 

improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais 

fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade 

de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto 

à pena de multa. 4. É sabido que os embargos de declaração não se 

prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no 

acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no 

art. 1022 do novo Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

30/06/2017). Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 

Preclusa as vias recursais, cumpra-se a decisão vergastada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014675-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AURELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014675-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA AURELINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do 

CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, para o fim de apresentar: a) Cópia do extrato do SERASA, na 

modalidade de consulta via balcão; b) Comprovante de endereço 

atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiros, comprovar vínculos 

jurídico existente entre ambos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014901-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014901-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIANCARLO DE LARA FERRI REQUERIDO: RECOVERY DO 

BRASIL CONSULTORIA S.A Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, 

conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) 

Cópia do extrato do SERASA, na modalidade de consulta via balcão, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem 

conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014979-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (REU)

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014979-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: PREFEITURA DE CUIABA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014984-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014984-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1007492-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE MARIA CORREA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação da parte, para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012666-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CRISTINA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664-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))

 

Procedo a intimação da parte recorrida, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEIXEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte para que se manifeste sobre a petição 

juntada id29401324 no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015001-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015001-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAM 

FERREIRA DE SOUZA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015002-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN E LOPES LTDA - ME (REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015002-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA CARLA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER POLO PASSIVO: CHRISTIAN 

E LOPES LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015004-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN LEMES DA CRUZ MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1015004-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLLEN LEMES 

DA CRUZ MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1001286-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DELPINO SACOMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001286-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO DELPINO SACOMAN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de comparecer, 
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injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência 

já proferida. Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das 

formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015011-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015011-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE DE 

SOUZA BARBOSA 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: 2ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015015-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015015-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE DE 

SOUZA BARBOSA 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: 2ª JEC Data: 25/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015016-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015016-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURACI ALVES 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014942-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 1. Procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente; 2. Cópia legível, completa e atualizada do comprovante 

de endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado; 3. Histórico de consumo e pagamento dos anos de 2019 e 

2020, legível, emitido pela empresa fornecedora dos serviços de água, no 

tocante à matrícula discutida na presente demanda. Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010206-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010206-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON JULIANO DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o recurso interposto pela 

parte promovida está acompanhado do preparo recursal. Já a parte 

promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. 

Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que a parte 

promovente seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de 

renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015020-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONALIZA BERNARDINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015020-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONALIZA 

BERNARDINA FERNANDES 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: 2ª JEC Data: 

25/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 
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DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015473-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI DE ANDRADE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1015473-62.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.099,85 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JORACI DE ANDRADE ALMEIDA OLIVEIRA Endereço: AVENIDA MÁRIO 

PALMA, 11, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-145 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - JORACI DE ANDRADE ALMEIDA OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC 

Data: 18/12/2019 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 5 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015031-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015031-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

25/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015033-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015033-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

PINHEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 25/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1001622-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE AMBERSON COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001622-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JHONE AMBERSON COUTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 
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processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014756-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCY ANNE INACIO BELMONTE OAB - MT27996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014756-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR: IRENE FERREIRA DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃOPOR 

DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por IRENE FERREIRA DE ALMEIDA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta a parte reclamante que é titular da unidade consumidora n.º 

6/220668-8 e que em 12/02/2019 recebeu uma carta da ré referente a um 

suposto “Desvio de energia elétrica” no valor de R$ 3.701,42 (três mil e 

setecentos e um reais e quarenta e dois centavos). Sustenta que em 

16/10/2019 recebeu nova carta da concessionária seguida de mais 

boletos que totalizavam o valor de R$ 3.558,82 (três mil e quinhentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Logo, e insurge em face 

do débito que está sendo cobrado indevidamente, considerando que 

jamais utilizou-se de técnicas ilegais para o desvio de energia. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica com relação as faturas discutidas nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

documentação disponível à parte demandante, que possa contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Por isso, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na revisão do mencionado 

débito. O perigo de dano exsurge em razão da parte autora ficar sem o 

serviço essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela 

própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de 

se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de efetuar o 

corte no fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora, 

n.º 6/220668-8 com relação aos débitos discutidos nos autos; b) SE 

ABSTENHA de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, com relação ao débito discutido nos autos; c) SE ABSTENHA de 

efetuar qualquer cobrança com relação aos débitos discutidos nos autos. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Fixo, na hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

comprovar a regularidade das cobranças. Já designada audiência de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012057-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA 

DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA”, 

ajuizada por MOLDURA VIP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA 

DECORAÇÃO LTDA – ME em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

em seu nome, pela empresa reclamada, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n.º 000445600101387, no valor de R$ 

2.051,15 (dois mil e cinquenta e um reais e quinze centavos), 

disponibilizado no dia 23.3.019 (ID. 30112658). Esclarece que, foi 

surpreendida com a negativação ao tentar efetuar um financiamento de 

veículo. Ressalta que, já foi cliente da empresa promovida (agência n.º 

4456, conta corrente n.º 10138-7), contudo, no mês de janeiro/019, 

solicitou o cancelamento contratual, sendo confirmado em março/019. 

Aduz, a parte autora, que a despeito da rescisão supramencionada, a 

empresa requerida efetua frequentes ligações, a fim de cobrar um débito 

indevido, o qual desconhece e não realizou o pagamento, em razão disso, 

ocorreu a mencionada restrição. Narra, a parte autora, que “a Promovida 

já havia negativado a empresa Promovente por outro contrato indevido no 

valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), data inclusão 

02/03/2019, Vencimento 15/01/2019, Contrato n. 000445600206731. Na 

ocasião, foi proposto uma ação indenizatória, já com sentença de 

procedência e declaração de inexigibilidade da dívida e condenação por 

danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (Doc. 08)”. Enfatiza, ainda, 

que realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, 

todas as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, 

depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende 

cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) a) Que seja concedida liminar 

inaudita altera pars para que o Promovido seja compelido a determinar a 

imediata exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito, BEM COMO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR QUALQUER 

MEIO DE CONTATO, tendo em vista a inexistência de débito da Promovente 

para com o Promovido; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC 

e 5º, da Lei 9.099/95) e considerando que a prova da existência da dívida 

somente pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como 

cediço, nesta fase processual, não há outros elementos documentais 

disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 
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Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove 

o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Por outro lado, 

a medida pleiteada, qual seja, para suspender a cobrança do débito 

discutido nos autos, não trará nenhum prejuízo à parte reclamada, visto 

que tal determinação não representa perigo de irreversibilidade, já que 

essa providência poderá ser efetivada, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos empresa requerida, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma do peticionado: SUSPENDA a cobrança 

(por qualquer meio cabível e eficaz) do débito questionado no presente 

feito, como apontado pela parte autora, até o deslinde desta demanda, ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Outrossim, indefiro o pedido para “determinar a 

imediata exclusão do nome da Promovente dos órgãos de proteção ao 

crédito”, tendo em vista que, no caso, conforme irrompe do extrato de 

protocolo n.º 002.248.438.314-5, atualizado no dia 27.3.020, expedido pelo 

SPC BRASIL, obtido por meio do convênio com o Poder Judiciário de Mato 

Grosso e anexado abaixo desta decisão, não há anotação no nome da 

parte promovente, incluída pela reclamada e relativa à dívida debatida. Por 

isso, a princípio, ausente um dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela acautelatória, qual seja, o periculum in moral, motivo, 

também do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo 

entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse 

encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- RAZ.SOC.: MOLDURA VIP 

COMERCIO E SERVICOS D E PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA NOME 

COML.: MOLDURA VIP CNPJ: 13.730.401/0001-49 -----------------------------

-------------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- * Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.248.438.314-5 27/03/2020 15:33:45-horario de 

Brasilia-FIM -------------------------------------------

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008724-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 26528714) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 26528714), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 26528714) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003475-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL DIAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 25998859) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 25998859), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 
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convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 25998859) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012874-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ABRAAO BRAGA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 27505176) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 27505176), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 27505176) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011188-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 27161397) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 27161397), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 
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disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 27161397) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010321-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 27245443) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 27245443), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 27245443) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011351-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 27245443) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 27245443), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 
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Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 27245443) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008485-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CACHIVANY MELGAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 26703541) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 26703541), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 26703541) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 25985904) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 25985904), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 
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manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 25985904) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007997-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 26686241) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 26686241), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 26686241) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013209-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 27500522) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 
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fundamentação declinada na sentença (ID. 27500522), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 27500522) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009573-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009573-64.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE FELICIANO DA FONSECA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ FELICIANO DA FONSECA em 

desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. Alega parte autora ser 

aposentado e quem durante vários dias no mês de janeiro do corrente 

ano, foi importunado pelo Banco Réu, através de ligações e mensagens de 

celular, com o oferecimento de empréstimo consignado junto ao seu 

benefício de aposentadoria. Aduz que mesmo recusando as ofertas, em 

04/02/2020 recebeu em seu aparelho celular, vis SMS, uma mensagem do 

Banco Réu informando que um empréstimo de n. 189818933 havia sido 

aprovado, posteriormente foi liberado em sua conta via TED, o montante de 

R$ 1.060,76. Pretende a concessão de liminar que a requerida se 

abstenha de proceder aos descontos das parcelas de empréstimo n. 

189818933. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, da análise dos 

documentos que instruíram a inicial, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Frise-se que, os 

requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser 

cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o 

deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos 

legais. Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014893-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DONIZETE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por JOÃO DONIZETE 

DE JESUS em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. 

A parte promovente alega, em síntese, que, o desconto efetuado em seu 

benefício de aposentadoria é indevido, pois desconhece o contrato de 

seguro de vida, supostamente celebrado com a empresa reclamada. 

Esclarece que, no mês de maio/017, foi surpreendida com a mencionada 

dedução no importe de R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos). À vista 

disso, relata, a parte autora, que imediatamente entrou em contato com a 

empresa promovida, assim, “foi orientado como resposta que o 

cancelamento só poderia ser realizado no mês de Outubro, em razão do 

vencimento da apólice”. Narra, ainda, que, “mesmo com a suposta 

promessa de cancelamento, a Requerida continua realizando os 

descontos na Conta Corrente da parte autora, de modo que inúmeros são 

os prejuízos causados, eis que não houve contratação de seguro de vida, 

não existindo razão para as cobranças indevidas”. Aduz que realizou 

diversas reclamações administrativas, conforme protocolos de 

atendimento n.º 17115091520, 172287403958, 173950253651, 

178956670211, 178980181956, 179902058201, 171125998098 e 

171145019805. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) a 
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antecipação dos efeitos da tutela de urgência inaudita altera pars para 

determinar que a Requerida providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, a imediata suspensão das cobranças de valores referente 

aos produtos “DB PREVSUL”, sob pena de ser aplicada multa fixa de R$ 

3.000,00 (três mil reais); (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, irregularidade quanto ao 

desconto efetivado há 32 (trinta e dois) meses em sua aposentadoria, 

porquanto desconhece o suposto contrato de seguro de vida, pois nunca 

celebrou tal tipo de negócio jurídico com a empresa promovida. Pede, pois, 

liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: “(...) b) a antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência inaudita altera pars para determinar que 

a Requerida providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

imediata suspensão das cobranças de valores referente aos produtos 

“DB PREVSUL”, sob pena de ser aplicada multa fixa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais); (...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte autora, o que torna temerária a concessão da providência 

reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Outrossim, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Dessa forma, a existência 

de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo 

positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza 

o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014769-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014769-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILDA DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por HILDA DA SILVA MONTEIRO, em desfavor de 

ÁGUAS CUIABÁ S/A ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta 

que a reclamante que é consumidora dos serviços fornecidos pela 

empresa reclamada através da matrícula n. 1671-0. Sustenta que no início 

do corrente mês, diante de um vazamento constante na via pública pelo 

duto distribuidor, a reclamante acabou constando a falta de água em sua 

residência, a qual, até o momento não efetuou reparos na rua da casa da 

autora. Requer em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a restabelecer o serviço, bem como se responsabilizar por 

todos prejuízos advindo dos fatos deliniados. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. A reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. 

Ademais, na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto a inicial 

dão suporte às suas alegações. O perigo de dano exsurge em razão da 

parte autora ficar sem o serviço essencial, ainda mais na fase em que nos 

encontramos de Pandemia de Coronavírus, onde a higienização é 

extremamente necessária. Ademais, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por tais 

argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que 

RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de água à residência da parte 

reclamante (Mat. nº 1671). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$2.000,00 (três mil reais). Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011840-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FM ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTVS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011840-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FM ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO 

LTDA REQUERIDO: TOTVS S.A. Vistos etc., Cuida-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por FM 

ESTACIONAMENTO, CONVENIENCIA E LAVA JATO LTDA em desfavor de 

THIAGO DE PAULA FRANCO. Alega parte autora ser uma pequena 

empresa no ramo de estacionamento e lava jato, e ao tentar efetuar 

compras no comercio local de produtos para o desempenho de suas 

atividade, foi surpreendida com informação que seu nome estaria inscrito 

no “ cadastro de maus pagadores”, referente a pendencia financeira no 

valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Pretende a concessão de liminar 

para que a requerida exclua o nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, da análise dos 

documentos que instruíram a inicial, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Frise-se que, os 

requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser 

cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o 

deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos 

legais. Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021707-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPP INDUSTRIA TEXTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021707-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INGRID VITORIA EMILIANO DUARTE REQUERIDO: OPP 

INDUSTRIA TEXTIL LTDA Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR VICIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

INGRID VITÓRIA EMILIANO DUARTE em desfavor de OPPNUS DO 

VESTUÁRIO LTDA. Alega parte autora que realizou uma compra de roupas 

femininas junto a empresa reclamada, todavia, ao recebe-las notou-se que 

sua mercadoria não correspondia ao que havia solicitado. Sustenta, que 

as tentativas de contato com a requerida para fazer a troca das 

mercadorias restaram infrutíferas, e que diante disso sustou os cheques 

que havia emitido em forma de pagamento, que consequentemente 

ocasionou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 

Pretende a concessão de liminar para que a requerida suspenda a 

cobrança das parcelas vincenda e seja excluído seu nome do SERASA. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme irrompe das normas 

legais dantes citadas, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da 

parte requerente. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram 

a inicial, constato que não há elementos suficientes para demonstrar, 

estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. 

Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Ademais, não vislumbro a presença do requisito 

consistente no perigo de dano, porque verifica-se, que, embora a 

reclamante não esteja satisfeita com as referidas peças de roupas, 

permanece em posse delas, mesmo não efetuando seu pagamento para a 

reclamada, podendo aferir lucros com as vendas, e mesmo que não seja 

sua intenção por se tratar de roupas masculinas e não femininas, não há 

como em sede de tutela de urgência determinar a exclusão de seu nome 

do cadastros de inadimplentes, pois em tese, a mesma efetuou uma 

compra e não houve até o momento o pagamento por elas. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. 

Antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014649-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014649-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO PEREIRA DA COSTA REU: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE UGÊNCIA ajuizada por RENATO 

PEREIRA DA COSTA, em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL 

LEONARDO DA VINCI S/A LTDA., ambos qualificados na inicial. Para tanto, 

argumenta que a reclamante que foi integrante do corpo discente do curso 

de Engenharia Mecânica junto á requerida, vindo a se formar em dezembro 

de 2017 e colar grau em 26 de fevereiro de 2018, e que até o momento 

não teve acesso ao seu diploma, com sérios riscos de não exercer sua 

profissão por culpa exclusiva da reclamada. Assim, requer em sede de 

tutela de urgência, que a requerida efetue a emissão e entrega do diploma 

de conclusão de curso de nível superior ao autor. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, 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. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 
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antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

Conforme se evola dos autos há documentação bastante para conduzir à 

verossimilhança da alegação vertida na inicial, porquanto resta 

demonstrado que o curso já se findou e bem assim que a parte requerente 

o concluiu, sendo aprovado, como se vê do documento de ID 30714083. 

Referido documento é próprio à caracterização da verossimilhança, uma 

vez que a própria reclamada certifica ter o reclamante concluído o curso 

por ela ministrado. De outro tanto o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação ressai do fato de que aguarda o reclamante já há mais 

de 02 (quatro) anos. Tal situação é bastante para demonstrar a 

possibilidade de dano à parte requerente, porquanto sabido que as 

exigências para o mercado de trabalho são amplas, militando, de modo 

imensurável a comprovação por meio do diploma até mesmo para fins de 

registro no órgão de classe, o qual por certo aponta maior qualificação do 

candidato a uma vaga, quer no setor público, quer no privado. Por tais 

razões é que entendendo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida é que DEFIRO a antecipação parcial dos efeitos da 

tutela para o fim de DETERMINAR à requerida que proceda a entrega do 

diploma do curso de graduação em Engenharia Mecânica. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. Antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Já designada audiência 

de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011738-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DE CASTRO SILVA OAB - MT28086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011738-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERNADETE PEREIRA DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por BERNADETE PEREIRA DE CASTRO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a 

parte reclamante que é titular da unidade consumidora n.º 6/2133932, cujo 

consumo médio dos últimos anos equivale a média de 500 á 670 KWH. 

Sustenta que no mês de novembro de 2019, a reclamada alegou que a 

reclamante obteve o consumo de 1.089 KWH, faturando o serviço no valor 

de R$ 1.141,85 (um mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos). Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a 

fim de determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica com relação a fatura discutida nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, já 

que as faturas anteriores demonstram o consumo bem abaixo do valor 

cobrado. O perigo de dano exsurge em razão da parte autora ficar sem o 

serviço essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela 

própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de 

se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. 

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência determinando que a reclamada: i) SE ABSTENHA de efetuar o 

corte no fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora, 

n° 6/2133932, com relação ao débito discutido nos autos ii) SE ABSTENHA 

de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, com 

relação ao débito discutido nos autos e; iii) SE ABSTENHA de efetuar 

qualquer cobrança com relação ao débit discutidos nos autos. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Fixo, na hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

comprovar a regularidade das cobranças. Já designada audiência de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014894-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014894-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA REU: CLARO S.A. 

Vistos etc., Cuida-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por MICHELI EMANUELA LUDUWIG PINHATA em 

desfavor de CLARO S/A, ambos qualificados na inicial. Alega parte autora 

que no mês de agosto de 2019, contratou junto a requerida, um plano de 

internet fibra de 120 mega, no valor promocional de R$ 99,99 (noventa e 

nove reais e noventa nove centavos), o qual seria descontado 

mensalmente, por meio de débito em conta. Sustenta que os débitos 

descontados em conta seriam de valor acima do contratado, chegando a 

quantia de R$ 355,48 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos). Aduz que embora as diversas tentativas de resolver o 

empasse administrativamente, ambas restaram inexistosas. Pretende a 

concessão de liminar que a requerida se abstenha de debitar da conta da 

reclamante valores superiores a R$ 99,99 (noventa e nove reais e 

noventa nove centavos). DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 

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. Conforme se colhe dos autos, a parte autora 

sustenta que entabulou contratação dos serviços prestados pela parte ré 

e logo após, segundo informa, constatou que tais serviços não 

correspondem ao contratado. Ocorre que não consta dos autos qualquer 

comprovação de tal situação, isto é, não há nos autos, provas acerca da 

contratação, de modo que, não há como supor, em sede de cognição 

sumária, o plano contratado. Frise-se que, ainda que reconhecida a 

relação de consumo existente entre as partes, com a consequente 

aplicabilidade do CDC no caso, bem como eventual deferimento inversão 

do ônus da prova, o ordenamento jurídico pátrio não exime, de modo 

absoluto, o dever da parte de provar as alegações postas em juízo. 

Confira a jurisprudência, nesse sentido: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS 

COMPRAS OU CANCELAMENTO DO CARTÃO, SUPOSTAMENTE, 

CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, 

INCISO I , DO NCPC . REVELIA QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS 

TERMOS DO ART. 6º, VIII , DO CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR 

A AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO 
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DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 27/02/2019). Oportuno registrar que ainda que se 

possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Posto isto, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014979-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (REU)

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, a parte autora ajuizou 

“AÇÃO ANULATÓRIA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E TUTELA DE 

URGÊNCIA” endereçado à Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, MT, contudo, foi distribuído erroneamente a este juízo. 

Assim, determino imediatamente a redistribuição do feito, após baixas e 

anotações de costume. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005889-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA GUIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005889-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EROTILDES DA GUIA MORAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016745-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016745-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II -A parte contrária deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012961-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR METZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO OAB - MT24415/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012961-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIR METZLER REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

CUIABÁ Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - A parte 

contrária deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contrarrazões. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010326-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA PASQUAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010326-55.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EUNICE MARIA PASQUAL REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011633-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011633-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANIA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II – Aguarde-se o decurso do 

prazo das contrarrazões. III – Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR COSSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003831-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIMAR COSSO DIAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II – Aguarde-se o decurso do 

prazo das contrarrazões. III – Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013679-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II – 

Contrarrazões juntadas nos autos. III – Após, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008910-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008910-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIENE CARNEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II – Aguarde-se o decurso do 

prazo das contrarrazões. III – Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012569-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE ALMEIDA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012569-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE ALMEIDA FILHA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II – Aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões. III – 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017986-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDES PIMENTA (REQUERENTE)

MILIANE ANDREA FLEURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VERRUCK DE MORAES OAB - MT26843/B (ADVOGADO(A))

ALAN FERNANDES PIMENTA OAB - MT25873/O (ADVOGADO(A))

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017986-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALAN FERNANDES PIMENTA, MILIANE ANDREA FLEURY 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II – Aguarde-se o decurso do prazo das 

contrarrazões. III – Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS & RISQUES LTDA - ME (REQUERENTE)

VLADEMIR RISQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1000312-75.2020.811.0001 

Reclamante: RAMOS & RISQUES LTDA-ME Reclamado: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Da análise dos autos, 

verifico que a reclamada não pretendeu produzir outras provas e a autora 

em audiência de conciliação pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Desta feita passo ao julgamento antecipado da lide com os documentos 

que foram apresentados pelas partes. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. O cerne da presente ação 

consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço da 

Reclamada, haja vista a alegação da autora de que a Reclamada no dia 

06/01/2020 suspendeu indevidamente o fornecimento de energia de sua 

Unidade Consumidora n. 6/2762428-7, mesmo estando em dias com o 

pagamento das faturas de energia elétrica. A Reclamada, em defesa, 

alega ausência de ato ilícito, porquanto não houve suspensão do 

fornecimento de energia elétrica no dia noticiado pela parte autora, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a parte 

autora a demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Do conjunto probatório constante nos autos, 

conclui-se que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica do 

imóvel da autora. Afirma-se isso, pois comprovou a autora por meio de 

foto que o lacre da sua Unidade Consumidora estava rompido, que no dia 

e hora do ocorrido, às 16h26min, uma equipe técnica da Reclamada 

esteve no local. Além disso, comprovou por meio de protocolos, os quais 

deixaram de ser impugnados pela Reclamada, de que entrou em contato 

com a Reclamada para notificar o ocorrido. Por outro lado, embora a 

Reclamada afirme que não houve suspensão da energia elétrica na UC 

pertencente a autora, esta não apresentou nenhuma prova de que o 

fornecimento de energia estava regular no período mencionado na inicial. 

Ressalto, ainda, que a autora comprovou a inexistência de débitos com 

previsão de corte em sua unidade consumidora, restando patente a falha 

na prestação do serviço por parte da Reclamada ao efetuar a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica. É cediço que a empresa 

concessionária de serviços públicos responde objetivamente, a teor do 

art. 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal, pelos danos que houver 

dado causa, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo 

extiológico entre o prejuízo e a conduta do agente. A pessoa jurídica, 

todavia, não é dotada de honra subjetiva, motivo porque não é passível de 

ofensas que digam com liberdade, privacidade, saúde, bem-estar. A 

pessoa ficta possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o 

prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova 

de ofensa à honra objetiva, não cabe o reconhecimento do dano moral. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. Ainda que a pessoa 

jurídica seja passível de sofrer lesão de natureza moral, quando abalada a 

sua reputação e imagem, na esteira da Súmula 227 do STJ, no caso 

concreto não restou comprovado que a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica tenha afetado o prestígio da requerente perante sua 

clientela, sendo inviável o reconhecimento do pleito indenizatório. 

Sentença mantida, no ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MANUTENÇÃO. O artigo 85, §2º preceitua que os honorários serão 

fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor 

da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Hipótese em que o 

parâmetro foi corretamente fixado pela magistrada singular considerando 

o caso concreto. Sentença mantida, no ponto. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70080310964, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 

21-02-2019)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulada pela autora na presente ação, determinando o arquivamento 

dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022336-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

FERNANDA AUGUSTA WARMLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA AUGUSTA WARMLING OAB - MT21887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1022336-34.2019.811.0001 

Reclamante: KLEYTON GOMES SANTIAGO E FERNANDA AUGUSTA 

WARMLING Reclamada: LOCALIZA RENTA A CAR S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. As partes 

declararam que não pretendem produzir provas em audiência de instrução 

e julgamento, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cumpre mencionar, inicialmente 

que os Reclamantes propuseram a mesma ação n. 

1004369-73.2019.811.0001, que tramitou perante este juizado objetivando 

a restituição de valores de seus objetos que supostamente foram 

subtraídos por funcionários da empresa reclamada e a sua condenação 

por danos morais, a qual foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, pelo 

fato de os Reclamantes não terem apresentados documentos devidamente 

traduzidos. Não obstante a reclamada tenha pretendida em defesa a 

extinção da presente ação, arguindo coisa julgada em sede de preliminar, 

afasto-a, pois, verifico que o impedimento daquela ação foi devidamente 

sanado com a apresentação dos documentos traduzidos. Além do que, a 

ação foi extinta, sem julgamento do mérito, o que não impede os 

Reclamantes de propor nova ação. Superada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de reclamatória onde objetivam os reclamantes 

a condenação da parte reclamada a pagar-lhes indenização por danos 

materiais e morais em virtude do furto de uma mochila que foi deixada no 

banco de trás do veículo da reclamada, na qual possuía diversos 

pertences valiosos. Alegam para tanto, que solicitaram a devolução da 

mochila, no entanto, lhe entregaram apenas os passaportes que lá 

estavam, atribuindo responsabilidade pelo sumiço de seus pertences aos 

funcionários da reclamada. Para comprovar o alegado, os Reclamantes 

juntaram Boletim de Ocorrência narrando os fatos ocorridos, comprovante 

de compras, comprovante de locação do veículo da Reclamada. Em sua 

contestação, a reclamada apenas limita-se a alegar ausência e prova 

quanto aos fatos alegados pelos Reclamantes. Analisando o processo e 

documentos que o acompanham tenho que razão não assiste aos 

Reclamantes na medida que não comprovaram ter deixado a mochila no 

interior do veículo da Reclamada, e ainda de que tiveram seus pertences 

supostamente subtraídos por seus prepostos. Não há nos autos prova de 

que os Reclamantes procuraram a Reclamada para noticiar o ocorrido, 

tendo em vista que há apenas prova de locação do veículo e boletim de 
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ocorrência relatando o ocorrido. O boletim de ocorrência apresentado pela 

Reclamante não é suficiente a levar à conclusão de que a mochila estava 

no interior do veículo e fora furtada pelos prepostos da mesma. Releva 

mencionar que os fatos narrados pelos reclamantes poderiam ter sido 

comprovados por outros meios, fotos, reclamação administrativa, até 

mesmo testemunhal, contudo, nas petições apresentadas não há pedido 

de designação de audiência e sim o julgamento antecipado da lide como 

pode ser observado no termo de audiência de conciliação. Convém 

mencionar, ainda, que não se esta aqui a afirmar que os reclamantes 

estariam engendrando uma situação para tentar se beneficiar ilicitamente. 

No entanto, é defeso ao magistrado presumir uma situação que não restou 

cabalmente demonstrada nos autos, sendo certo que a inversão do ônus 

da prova não tem esse fim e não exime o consumidor de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, os Reclamantes não se 

descuraram de trazer provas mínimas para comprovar suas alegações, 

não havendo elementos suficientes para formar a convicção de que a 

mochila fora furtada pelos prepostos da reclamada. Ademais, a 

responsabilidade civil objetiva prevista pelo Código de Defesa do 

Consumidor aos fornecedores de serviço e produto, não desincumbe o 

consumidor da diligência necessária em zelar pelos seus pertencentes. 

Desta feita, não tendo os Reclamantes se desincumbido do ônus 

probatório que lhe competiam, conforme preceitua o art. 373, I, do Novo 

Código de Processo Civil, não há ser falado em condenação da Reclamada 

por danos materiais e morais. A propósito, colaciono decisão nesse 

sentido: “REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇÃS E 

ATITUDE ASSINTOSA PELO PREPOSTO DA RÉ. DESATENDIDO O ÔNUS 

DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR. MERO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, 

POR UNILATERAL, NÃO CONSUBSTANCIA PROVA SUFICIENTE PARA 

CORROBORAR A VERSÃO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO 

ART. 46, DA LEI N. 9.0099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003382298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 09/05/2012).” 

“APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC . 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO. FURTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE QUE O DINHEIRO EFETIVAMENTE SE ENCONTRAVA 

GUARDADO NO INTERIOR DO VEÍCULO. Hipótese dos autos, em que o 

autor não conseguiu demonstrar minimamente a efetiva ocorrência do 

alegado dano suportado, na medida em que não aportou aos autos 

nenhum elemento de prova hábil a evidenciar que dentro do veículo 

efetivamente havia a quantia alegadamente furtada. Incumbe ao lesado a 

prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I , do CPC ). Ônus, 

este, do qual não se desincumbiu o autor, já que ficou no campo das 

meras alegações. A ausência de comprovação do dano impede a 

configuração do dever de indenizar Precedentes do TJRS. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70054729157, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 31/07/2013) “. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelos Reclamantes, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046347-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUSTOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1046347-07.2019.811.0001 

Reclamante: JOSÉ LUSTOSA DA SILVA Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência absoluta do juizado especial para análise da presente 

ação deduzida em defesa, porquanto entendo que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo 

ao exame do mérito. Cuida-se de reclamação em que a parte autora a 

declaração de inexistência de débito, a condenação da reclamada por 

danos materiais e morais em razão de cobrança na Fatura Eventual emitida 

em Junho de 2018 que chegou no valor de R$ 19.493,99 (dezenove mil 

quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), 

decorrente da irregularidade encontrada em seu medidor. A demandada, a 

título de argumentação para rebater as alegações do Reclamante, afirma 

que os prepostos no dia 05/02/2018 ao realizarem ao realizarem vistoria 

na Unidade Consumidora, ocasião em que detectaram indício da existência 

de irregularidade. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na 

qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que o Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e 

comprovou que o débito questionado pelo autor é proveniente de 

irregularidade “ Desvio de Ramal” encontrada em seu medidor, o qual por 

sua vez deixou de ser computada nos meses de (03.2015 a 02.2018) A 

Reclamada traz aos autos, além de relatório de consumo (id. 29219435) 

onde demonstra que nos meses supracitados não foi possível auferir o 

real consumo do imóvel da autora, fotos que comprovam o desvio das 

ligações no medidor de sua Unidade Consumidora. Aliado a esse fato, as 

provas acostadas são claras, e respeitaram o previsto na resolução 

414/2010 da ANEEL. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão 

autoral, em relação à declaração de inexistência do débito diante da 

comprovação de irregularidade encontrada na Unidade Consumidora da 

qual se beneficiou, autorizando a Reclamada a efetuar a cobrança da 

fatura objeto da lide. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA 

PELA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDÉBITO ORIGINADO POR ADULTERAÇÃO EM 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE RECONHECIDA 

- FATURAMENTO AQUÉM DO REALMENTE CONSUMIDO - RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO - DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM RECEBER AS 

DIFERENÇAS NÃO FATURADAS - APURAÇÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO 

NOS DOZE MESES ANTECEDENTES À IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTO 

ADMINISTRATIVO - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 1º, 

DO CPC - PRINCÍPIO DA DEVOLUÇÃO DA CAUSA NO JUÍZO RECURSAL - 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 515§ 1ºCPCI (...) Não é suficiente ao autor, a simples 

alegação de que a fraude poderia ter sido ocasionada por outrem, quando 

resta evidente que este se beneficiou diretamente do consumo adulterado, 

sendo ônus seu, afastar a premissa sob a qual se arrimou o magistrado 

sentenciante. (6666162 PR 0666616-2, Relator: Carlos Mauricio Ferreira, 

Data de Julgamento: 28/07/2010, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

452)” Logo, o pedido de indenização por dano moral não merece guarida, 

tendo em vista a comprovação da existência de fraude na UC da autora, 

não havendo que se falar em prejuízo de ordem moral, capaz de gerar 

danos psíquicos, uma vez que a conduta anteriormente praticada pela 

autora foi que ocasionou todos os transtornos por ela sofridos. Por 

derradeiro, quanto ao pedido contraposto, tenho por improcedente, 

porquanto o Reclamante comprovou que antes de propor a presente ação 
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questionando a Fatura Eventual firmou com a reclamada acordo e vem 

realizando o pagamento da dívida. Ante o exposto, opino pela 

improcedência da ação, nos termos do art. 487, inc. I, com julgamento de 

mérito os pedidos formulados pela parte autora na AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE REEMBOLSO E DANO MORAL 

proposta por JOSÉ LUSTOSA DA SILVA em face da empresa ENERGISA 

MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Outrossim, opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Em consequência, com arrimo no 

que dispõe o art.487, I do CPC, julgo extinto o processo, com julgamento do 

mérito. Revogo a liminar concedida – id. 2723829. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022344-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ADOGLIO MORATELLI OAB - SP187167 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 1022344-11.2019.8.11.0001 

Reclamante: DJANIRA SILVA DOS SANTOS Reclamadas: C&A MODAS 

LTDA, BANCO BRADESCARD S.A e FATTOR RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITOS E GESTÃO DE RISCO LTDA- EPP Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela Primeira Reclamada, pois apesar de 

ter recepcionado o recebimento da quantia derivada do acordo firmado 

com a autora, deixou de realizar a baixa no sistema. De igual modo, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Terceira Reclamada, 

porquanto restou demonstrado que foi quem realizou ligações à autora 

requerendo o pagamento dívida proveniente do cartão de crédito já 

adimplida. Superadas as preliminares arguidas pelas Reclamadas, passo 

ao exame do mérito. O cerne da presente ação consiste em analisar a 

existência de falha na prestação de serviço da empresa Reclamada, haja 

vista a alegação de que realizou o pagamento de acordo firmado com a 

Terceira Reclamada no ano de 2017, para pagamento de cartão de crédito 

que possuía junto à Primeira Reclamada, contudo, passou a receber 

diversas ligações da Terceira Reclamada pretendendo o pagamento da 

dívida do cartão de crédito já quitada. A Primeira e Segunda Reclamada 

alegaram ausência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação por 

danos morais, pleiteando ao final a improcedência dos pedidos formulados 

na petição inicial. Já a Terceira Reclamada esclarece que presta serviços 

à Segunda Reclamada para recuperar créditos junto aos seus clientes, 

requerendo a improcedência da ação vez que não houve exagero nas 

ligações realizadas à autora, além do que não recepcionou o comprovante 

do pagamento do débito. A presente relação é de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor SOMENTE 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. (gn) Resta incontroverso nos autos que a parte autora 

recebeu diversas ligações da Terceira Reclamada objetivando o 

recebimento da dívida adimplida em 05.02.2017 oriunda de cartão de 

crédito administrado pela Segunda Reclamada Embora não se desconheça 

a falha das Reclamadas em perquirir a cobrança de um débito já adimplido, 

cumpre ressaltar que, a existência de ligações recebidas e mensagens 

objetivando o recebimento de um débito já adimplido não é capaz de 

ensejar a condenação das Reclamadas por danos morais. Vale ressaltar 

que, trata-se de transtorno comum da vida em sociedade. Ademais, existe, 

inclusive, nos próprios aparelhos telefônicos, a possibilidade de bloqueio 

de chamadas. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que os fatos 

narrados pela autora não geraram aborrecimento. Todavia, pequenos 

incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. Dano moral é 

a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. 

No caso, o que ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo lesão 

à personalidade da Reclamante. Sobre a configuração do dano moral, 

ensina Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, Ed. 

Malheiros, 6ª edição, 2005, p. 104/105: “(...) Se dano moral é agressão à 

dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. 

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” É certo que 

não se deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública, situações que não se coadunam com situações 

tão comuns hoje na vida do homem moderno. Corroborando: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS. LIGAÇÕES INCESSANTES DE TELEMARKETING. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO 

AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS 

MORAIS COM O CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008916934, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em: 26-09-2019).” Logo, é de se admitir que somente o dano 

capaz de romper o equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de gerar 

o direito à indenização e, por tais razões a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulado pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012381-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA RIBEIRO VALENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012381-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELLEN CRISTINA RIBEIRO VALENTIN REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29732780), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 30249506). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 30249506. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

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

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022397-89.2019.8.11.0001
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JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1022397-89.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. 

Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que 

a Ré manifestou-se acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido 

pelo “SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO PLEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL A Ré pleiteia que a 

inicial seja declarada inepta, em tese pelo Autor não ter demonstrado que 

não houve relação contratual. Tal alegação subverte toda a sistemática da 

inversão do ônus probatório pertinente à relação de consumo. Ora, se o 

Autor afirma que não tem relação contratual com a Ré, dele não pode se 

exigir a produção de prova negativa. É a Ré que tem que comprovar, de 

maneira efetiva, a existência de vínculo contratual, mediante controle de 

seus contratos. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. 

Negativação indevida do nome da autora por débito relativo a contrato de 

fornecimento de energia elétrica alegadamente não firmado por ela. 

Ausência de prova de que a autora tenha firmado o contrato de prestação 

de serviços de energia elétrica junto à concessionária ré e, via de 

consequência, dado origem aos débitos objeto das restrições noticiadas. 

Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Artigo 373, II, do CPC. 

Dano moral configurado. Dano "in re ipsa". Indenização devida. Valor 

fixado que se afigura razoável e não comporta redução. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (HEINRICH, Angela Martinez. Recurso 

inominado n. 0004223-70.2019.8.26.0344. J. em 05 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) Ademais, não há que se falar 

em inépcia. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será 

indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses 

nas quais considera-se inepta a petição inicial. O frágil fundamento 

suscitado pela Ré não está ali elencado, razão pela qual OPINO por rejeitar 

a aludida preliminar. DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO A Ré pleiteou, ainda, pelo 

reconhecimento de eventual prescrição aos autos, pois a negativação é 

datada de 2015. No entanto, ressalta-se que o Autor demonstrou ter 

tomado ciência da negativação, do seu direito violado, apenas na 

oportunidade do ingresso da presente demanda, razão pela qual OPINO 

por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata de fato passado, 

mas sim de circunstância atual, pois o extrato da negativação foi emitido 

em 20/12/2019, e a negativação ainda persistia. DO MÉRITO – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, como a própria 

audiência de instrução, para a formação do convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam 

facilmente comprovados com prova documental. OPINO, assim, por 

indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à audiência de 

instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I 

do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega o Autor que teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, em 

razão do débito no valor de R$ 113,19 (cento e treze reais e dezenove 

centavos), relativo ao contrato nº 07.0000020151525067722, lançado em 

11/12/2015. No entanto, o Autor nega a existência de vínculo contratual 

entre as partes, que justificasse a aludida cobrança, requerendo, 

consequentemente, a inexigibilidade da cobrança, bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. Propiciada a conciliação às 

partes, ambas compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir 

com a demanda (Mov. 29410914). A Ré, por sua vez, na contestação 

colacionada à movimentação nº 29552262, insiste em mencionar que os 

débitos são legítimos, vinculados à Unidade Consumidora n. 9002597-4, 

apontando a existência de eventuais consumos. Impugnação apresentada 

à Mov. 29563287. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Analisando os autos verifico que a Ré não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que o Autor teria, efetivamente, qualquer relação 

jurídica consigo, que justificasse a restrição, mas, apenas telas 

sistêmicas, as quais “são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) A negativação dos dados do 

Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, 

ao passo que o cerne da questão consiste em verificar se tal inclusão foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Pois 

bem, vê-se que à defesa, a Ré juntou documentos unilaterais, mas 

nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito 

autoral. Isso porque a Ré nada apresentou para comprovar que o Autor, 

especificamente, teria o vínculo contratual propriamente dito, ou 

responsabilidade pela unidade consumidora. Juntou ficha cadastral da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 223 de 696



Unidade Consumidora, e histórico de contas, mas não apresentou sequer 

o contrato ou outro documento assinado pelo Autor, que demonstrasse a 

instalação da unidade consumidora, e legitimasse a cobrança, deixando de 

cumprir com seu ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre 

as partes. Logo, os fatos alegados em sua defesa não são impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Autor. E o apontamento dos dados 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência 

recente: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não comprovação 

de que o autor efetivamente celebrou o contrato junto à ré e que originou 

as cobranças e a negativação. Relação jurídica controversa pela alegação 

da recorrida de que não contratou a prestação de serviços de 

fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se a alegar genericamente 

que o serviço foi solicitado pelo requerente, apresentando na contestação 

relatórios constantes de telas sistêmicas. Provas produzidas 

unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização fixada em montante 

proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil Reais) e que se mostra 

adequada ao caso concreto pela indevida negativação do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, sem configurar enriquecimento ilícito. 

Ausência de conjunto probatório a justificar a modificação da decisão 

recorrida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, 

Daniella Carla Russo Greco de. Recurso inominado n. 

0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) Inclusive, a Egrégia Turma 

Recursal de nosso Estado, tem pactuado com o mesmo entendimento: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação 

consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a 

condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Recurso 

inominado n. 0026960-46.2019.811.0001. J. em 10 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2020) Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

da Ré extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam as 

cobranças e as negativações aqui discutidas. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor), seja por negativar indevidamente o nome do Autor. E é 

exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. Caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que, 

independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa da Ré, a qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 113,19 (cento e treze reais e dezenove 

centavos), relativo ao contrato nº 07.0000020151525067722, lançado em 

11/12/2015. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa 

a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, acima detalhada, caso a Ré 

não o faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto 

ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi 

indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é 

cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso 

Inominado. Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão 

de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. 

Valor indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade – R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais julgada procedente. Ausência de válida e regular contratação pela 

autora dos serviços de energia elétrica oferecidos pela ré, ônus que 

competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). Telas de computador 

juntadas em contestação que não se prestam a comprovar a solicitação e 

uso dos serviços em questão pela autora. Declaração de inexigibilidade do 

débito que se impõe. Negativações indevida. Dano moral inerente ao 

próprio evento, prescindindo-se de comprovação. Montante da 

condenação fixado com moderação e prudência, em consonância com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, 

Alexandre Batista. Recurso inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. 

em 26 Jun. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do 

nome do Autor à negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou 

seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge sua 

intimidade, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e 

passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que a 

mesma é inadimplente com suas obrigações. No que tange ao quantum 

indenizatório, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal, a fim de dissuadi-la de novo 

atentado. Observo, inclusive, que, neste caso, não há que se falar em 

incidência da súmula 385 do STJ, posto que não há negativação anterior 
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que assim exija. A existência de negativação posterior, ou lançada na 

mesma data, pode influenciar na quantificação do dano, mas não em seu 

afastamento. Considerando esses elementos, OPINO por fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido do Autor, refletindo no 

patrimônio da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DOS 

PEDIDOS PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, E PEDIDO 

CONTRAPOSTO Não tendo a Ré demonstrado a idoneidade do vínculo 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa (Mov. 29552262), bem como pela condenação do Autor em 

litigância de má fé, posto que ausentes as condutas específicas dos 

artigos 79 e 80 do CPC/15 Pelo exposto e fundamentado, e após analisar 

os argumentos de ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer como 

legítimos os comprovantes de negativação e de endereço apresentados 

pelo Autor à inicial. 2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência 

territorial, e de inépcia da inicial, suscitadas pela Ré, à defesa. 3. NO 

MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor do Autor, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por 

afastar o reconhecimento da prescrição. 5. OPINO por declarar a 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 113,19 (cento e treze 

reais e dezenove centavos), relat ivo ao contrato nº 

07.0000020151525067722, lançado em 11/12/2015. 6. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima detalhada, caso a Ré não o faça. 9. No 

que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade 

in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável 

que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 1.000,00 (um mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (11/12/2015 – Mov. 27737429) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo Douto 

Magistrado. 10. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do 

vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem 

como o pedido de condenação do Autor em litigância de má fé. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007861-39.2020.8.11.0001 

Exequente: RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS Executado: CLEBERSON 

VIANA DE BARROS Executada: KELE REGINA DA SILVA VIANA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

visando o recebimento da quantia de R$ 2.648,11 (dois mil, seiscentos e 

quarenta e oito reais e onze centavos), proposta pelo Exequente em 

desfavor dos Executados. Antes mesmo do despacho citatório, o próprio 

Exequente peticionou, à Mov. 30562820, informando que o valor da 

execução já havia sido liquidado extrajudicialmente, pelo Executados, e 

pleiteia, por conseguinte, pela extinção do feito. Sob esse aspecto, uma 

vez que o próprio exequente reconheceu que o crédito aqui discutido já foi 

satisfeito, OPINO por extinguir a execução nos termos do artigo 924, I do 

CPC/15, com o consequente arquivamento do feito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007336-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007336-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL 

EXECUTADO: SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 30192882) e a 

quitação será realizada mediante pagamento de boletos. Portanto, para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, 

por sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY FIDELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006019-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODNEY FIDELIS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 27918163) e a quitação será 

realizada mediante pagamento de boletos. Portanto, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do 

acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014603-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE BOM DESPACHO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEY WILLIAN DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014603-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE BOM DESPACHO CORREA REQUERIDO: 

MARIONEY WILLIAN DE JESUS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram conforme termo de acordo 

realizado no Serviço de Atendimento Imediato do Juizado Especial do 

Centro. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

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

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020256-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA MASSOLI REY PARRADO (EXECUTADO)

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020256-97.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: 

MANUELA MASSOLI REY PARRADO, ALEXANDRA MASSOLI REY 

PARRADO Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 30269301) e a quitação será realizada 

diretamente à credora, além da liberação, também à credora, dos valores 

bloqueados nos autos do processo de nº 8037695-02.2019.8.811.0001. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Tendo em vista que as partes também juntaram o termo 

de acordo no processo acima mencionado (Mov. 33 do processo nº 

8037695-02.2019.8.811.0001), pugnando, naqueles autos, pela liberação 

do valor, não há providencias a serem tomadas neste processo com 

relação ao alvará a ser liberado para a credora. Portanto, arquive-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014600-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAURELINO GOLGONIA BENITIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014600-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAURELINO GOLGONIA BENITIZ REQUERIDO: SHIRLEY 

SILVA DE PAULA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram conforme termo de acordo realizado no Serviço de 

Atendimento Imediato do Juizado Especial do Centro. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009653-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELE APARECIDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009653-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATIELE APARECIDA EVANGELISTA REQUERIDO: VIVO 
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S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID nº 30598243) e a quitação será realizada diretamente à 

parte credora. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, 

consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA DE CAMARGO FIGUEREDO BERNARDINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003121-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINA DE CAMARGO FIGUEREDO BERNARDINELLI 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 26757455) e a 

quitação foi realizada diretamente à parte credora, tendo esta já informado 

o cumprimento do acordo (ID nº 29193838). Portanto, para que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, 

do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002852-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES (EXECUTADO)

IVONI CARNEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002852-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: IVONI 

CARNEIRO DE MORAES, MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

nº 29066451) e a quitação será realizada diretamente à parte credora. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

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

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000256-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI REQUERIDO: 

GABRIELLE DA SILVA PINTO Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 29460385) e a quitação será 

realizada diretamente à parte credora. Portanto, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do 

acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010896-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010896-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a Sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 27728997), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 28178363). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 
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termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado nos 

autos em favor da parte credora, de acordo com os dados informados à 

Petição de ID nº 28178363. Após, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

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

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008154-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008154-43.2019.8.11.0001 

Autor: ROSENIL DOS SANTOS SILVA Réu: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito versou 

acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, proposta pelo Autor, em desfavor do Réu. Após o trâmite 

processual, e preservação do contraditório e da ampla defesa, houve a 

prolação do projeto de sentença, pela r. juíza leiga (Mov. 26988754), no 

qual OPINOU-SE pela declaração de inexistência do débito questionado, e 

pelo reconhecimento dos danos morais sofridos, com fixação de 

indenização ao Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O aludido 

projeto foi homologado pela Douta Magistrada. Antes mesmo de certificado 

o trânsito em julgado da condenação, o Réu comprovou o pagamento 

voluntário, no valor de R$ 4.260,31 (quatro mil e duzentos e sessenta 

reais e trinta e um centavos). O Autor, por sua vez, à Mov. 30525076, 

manifesta concordância com o valor, e pleiteia pela expedição de alvará, 

em nome do seu patrono. Saliento que o advogado do Autor, cuja conta foi 

indicada para o recebimento do valor, detém plenos poderes para receber 

e dar quitação, consoante procuração juntada à Mov. 24040766. Dessa 

feita, OPINO pela expedição de alvará, em observância aos dados 

fornecidos à Mov. 30525076. Considerando que o feito já estava na fase 

de execução, OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente 

satisfeita, para extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do 

CPC/15. Com a expedição do documento acima discriminado, nada sendo 

requerido, OPINO pelo arquivamento do presente feito. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004463-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004463-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO SOARES DA ROCHA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 29797151) e a quitação será realizada 

diretamente à parte credora. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo 

supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002925-68.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO Polo Passivo: VIVO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Antes de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré questiona, em 

sua defesa (Mov. 30473780), a idoneidade do comprovante de endereço 

apresentado pelo Autor à inicial. Observo que o Autor firmou todos os 

documentos que mencionavam o endereço então indicado, e que a Ré não 

apresentou qualquer contraprova hábil à desconstituí-lo, razão pela qual 

OPINO por aceita-lo para todos os fins de direito, em especial observando 

a primazia da decisão de mérito e a boa fé processual, preconizadas nos 

artigos 4º e 5º do CPC/15. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se 

que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido 

pelo “SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA A Ré 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 
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Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes 

de adentrar ao mérito, vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o 

feito tramitasse sob segredo de justiça, em razão dos documentos 

juntados à defesa, que representariam extrato de uso da linha. (Mov. 

30473781) Observo que tal providência não se faz imprescindível, haja 

vista que os dados pessoais do Autor sequer são mencionados nos 

aludidos documentos. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pelo Autor, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência do débito que 

culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré, no valor de R$ 151,03 (cento e cinquenta e um reais e três 

centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. Consigna-se 

que o Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 30223115), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 30473780), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e pleiteia pela improcedência dos pedidos 

iniciais, bem como condenação do Autor ao pagamento do valor, à título de 

pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 30730485, 

questionando a ausência de contrato. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Observo que o Autor nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas sistêmicas 

unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) Inclusive, a jurisprudência de 

nosso estado tem mantido o aludido entendimento: RECURSO INOMINADO 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO 

CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais 

desprovidos de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (MORAES, Marcelo 

Sebastião Prado de. Recurso inominado n. 0026960-46.2019.811.0001. J. 

em 10 Fev. 2020. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 28 Mar. 2020.) E a 

Ré bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de chamadas, 

com 54 páginas, mas sem especificar o nome do Autor. (Mov. 30473781) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, nem legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 
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advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Considerando a ausência de 

prova do vínculo contratual, as faturas apresentadas às Mov. 30473782 e 

seguintes, não são aptas ao fim a que se destinam. Assim, de fato, OPINO 

por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 151,03 

(cento e cinquenta e um reais e três centavos), lançado em 23/05/2019, 

relativo ao contrato nº 0360779492. Consequentemente, OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 151,03 (cento e cinquenta e um 

reais e três centavos), lançada em 23/05/2016 (Contrato nº 0360779492), 

mediante SERASA JUD (Mov. 28414456/), caso a Ré não o faça. DO 

PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, tem-se que o apontamento dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de 

ordem moral ao Autor, posto que expõe o seu nome e imagem, de maneira 

indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, 

sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à 

conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. A existência de negativação posterior pode influenciar na 

quantificação do dano, mas não em seu afastamento. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao 

extrato de negativação apresentado pelo Autor, bem como no que diz 

respeito ao comprovante de endereço e interesse de agir. 2. OPINO por 

indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito ao trâmite 

processual sob sigilo. 3. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o 

nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO 

por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 151,03 

(cento e cinquenta e um reais e três centavos), lançado em 23/05/2019, 

relativo ao contrato nº 0360779492. 5. OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 151,03 (cento e cinquenta e um reais e três 

centavos), lançada em 23/05/2016 (Contrato nº 0360779492), mediante 

SERASA JUD (Mov. 28414456), caso a Ré não o faça. 8. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar 

a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/05/2019 – Mov. 

28414456), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 9. Considerando a ausência de contrato 

apresentado pela Ré, nestes autos, OPINO por reconhecer prejudicado o 

pedido alternativo formulado pelo Autor, à Mov. 30730485, no que diz 

respeito à eventual perícia nos documentos apresentados pela Ré, à 

defesa. 10. Por fim, uma vez que a Ré não logrou êxito em comprovar, de 

maneira inequívoca, a existência do vínculo contratual, OPINO por indeferir 

o pedido contraposto formulado à defesa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015877-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA WERNECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015877-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIRGINIA MARIA WERNECK REQUERIDO: ASSOCIACAO 

FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 230 de 696



nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO 

por reconhecer o tramite processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DO TRÂMITE 

PROCESSUAL Observo que a parte Autora conta, hoje, com mais de 60 

anos de idade, sendo idosa na forma do artigo 1º da lei nº 10.741/03. 

Dessa feita, OPINO por reconhecer o seu direito à prioridade de tramitação 

processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem como 

assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID nº 27636575) sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas, reportaram-se à contestação e impugnação, sendo que a ré fez 

pedido genérico de produção de provas à defesa e a autora foi omissa 

com relação ao tema em sua impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais, em que a autora alega, em 

síntese, que, na data de 21/10/2019, foi levar os exames realizados no 

Laboratório réu em seu retorno com o médico Dr. Luiz Carlos Cunha 

Junior, quando o mesmo verificou que os exames não condiziam com os 

solicitados para a Autora, uma vez que, nos exames, consta como médico 

solicitante a Dra. Camilla Garcia Criado, que não é a médica da Autora. 

Além disso, sustenta que os exames não são da Autora, uma vez que 

fora informado o resultado de exame de próstata, o qual é afeto 

exclusivamente ao sexo masculino. Assim, alega ter sofrido danos morais 

e materiais, correndo o risco de incorrer em um tratamento equivocado, 

colocando sua vida em risco, caso não tivesse sido observado pelo 

médico da Autora o equívoco. Assim, requer indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em favor da Autora, com 

fulcro no art. 6º, VIII do CDC. Incumbe à Reclamada, na qualidade de 

fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. À sua defesa, a ré informa que, primeiramente, o 

pedido médico em que foram solicitados os exames da parte autora teve 

como solicitante exatamente a Dra. Camilla Garcia Criado e não o médico 

Dr. Luiz Carlos Cunha Junior, como afirma a autora. Além disso, o réu 

assevera que todos os exames solicitados no pedido médico foram 

realizados, sendo que o exame de PSA (próstata) foi realizado a mais e 

não influenciou em nenhuma decisão médica. A autora, em sua 

impugnação, basicamente copia e cola a sua petição inicial, chegando a 

requerer a decretação de revelia da parte ré, a qual, inclusive, OPINO 

desde já por indeferir, uma vez que não se verifica tal instituto no caso em 

apreço. A solicitação médica (ID nº 28207047), não impugnada pela 

autora, de fato foi assinada pela médica Dra. Camila Garcia Criado, tal qual 

consta nos exames juntados pela autora com a inicial. Não há qualquer 

indicação de que a solicitação tenha sido feita pelo médico informado pela 

autora. Contudo, a realização de um exame que, além de não ter sido 

objeto de solicitação médica, é inerente exclusivamente ao sexo 

masculino, demonstra que houve uma provável troca de exames, não 

havendo confiança com relação aos resultados entregues à demandante. 

Tal equívoco, capaz de comprometer o diagnóstico e a saúde da autora, 

dá ensejo à reparação moral pretendida. O Código Civil deixa evidente, no 

art. 186, que, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. Nesse sentido, restou inconteste o equívoco ocorrido 

nos exames solicitados pela médica da parte autora e o serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descuidando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

da parte autora. Tais fatos exigem reparação moral. A reparação moral 

deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), OPINO por quantificar o dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). DISPOSITIVO Ante ao exposto e fundamentado, e, após 

analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes: 

1. OPINO por reconhecer o direito da parte autora à prioridade de 

tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações 

necessárias no cadastro do feito. 2. No MÉRITO, OPINO por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da autora. 3. Nos termos do artigo 

487, I do CPC, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

feito na inicial, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta data e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(05/02/2019 – data de liberação do exame equivocado). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. 

I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas 

no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro 

de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.866,16 (um mil 
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oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) pela reclamada, 

com a qual alega não ter contratado serviços que pudesse justificar a 

cobrança do débito. Em contestação, a reclamada alega que não cometeu 

nenhum ilícito, arguindo que o reclamante habilitou linha telefônica e conta 

de nº 0326283363, a qual gerou fatura cujo pagamento não foi quitado 

pelo mesmo, resultando legítima, pois, a inscrição dos dados do mesmo 

nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo que se falar em 

danos morais. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a 

reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que o reclamante demonstrar a sua procedência, 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), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação ao contratual entre as partes que pudesse ensejar a 

inscrição dos dados do reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De 

fato, não trouxe a reclamada ao processo nenhum documento que 

comprove a instalação do terminal telefônico no endereço do reclamante e 

que a linha estava em funcionamento à época em que a fatura discutida foi 

gerada. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas pela reclamada 

no corpo de sua contestação, por serem produzidas unilateralmente, não 

servem para comprovar a instalação do terminal telefônico na residência 

do reclamante. Logo, restou 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 que não foi comprovada a sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do débito 

negativado, e a improcedência do pedido contraposto. Por outro lado, não 

vejo como acolher o pedido de indenização por dano moral pleiteado pelo 

reclamante, uma vez que o extrato do SPC/SERASA - id. 27040595 juntado 

na mov. 01 demonstra a existência de outra negativação feita em data 

anterior à negativação ora discutida. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da reclamada ao negativar o nome do reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplentes 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: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013).” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1. A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da ação, e o faço para tão somente declarar inexistente o débito no valor 

de R$ 1.866,16 (um mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis 

centavos), discutido na presente ação. Ainda, opinar, pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. 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 diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), não se trata de multa diária, com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021984-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARCE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021984-76.2019.8.11.0001 

Reclamante: PAULA MARCE AMORIM PEREIRA Reclamadas: RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A e BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do 

art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando 

na fase atual a necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir pela perda do objeto arguida pela 

primeira Reclamada, porquanto a parte autora não pretendeu apenas a 

entrega do produto, mas também a devida reparação de cunho moral. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. O cerne da presente 

ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço 

das Reclamadas, haja vista a alegação da parte autora de que as 

reclamadas não cumpriram com o prazo de entrega do refrigerado 

previsto para o dia 17.12.2019. As Reclamadas, em defesa, alegaram 

ausência de ato ilícito, uma vez que procedeu a entrega do refrigerador 

em 31.12.2019, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que a 

parte autora 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 as reclamadas 

comprovarem a veracidade de sua alegação na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifico que a autora adquiriu das reclamadas um 

refrigerador com prazo de entrega previsto para o 17.12.2019. Não 

obstante a autora tenha pretendido a concessão da liminar para entrega 

do refrigerador, a qual foi deferida – 27825523, o referido produto foi 

entregue somente em 31.12.2019. No caso em apreço, não se 

desconheça que o refrigerador foi entregue antes da propositura da 

presente ação, não há como afastar a responsabilidade das Reclamadas, 

uma vez que não cumpriu com o prazo de entrega previsto. A 

responsabilidade das reclamadas é objetiva, nos termos do art. 14 do 
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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 elas se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Nesse 

mesmo sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS NA DATA AVENÇADA. 

Preliminar contrarrecursal de deserção rejeitada. Concedida a gratuidade 

judiciária à parte recorrente, porquanto os documentos anexados ao 

presente recurso, comprovam a hipossuficiência econômica alegada. 

Alegação de intempestividade da quanto à juntada da documentação 

comprobatória do contrato firmado entre as partes. Circunstância que não 

tem o efeito probatório pretendido para ré. Nota fiscal que supriria a sua 

falta. Como se tratava de documento comum às partes, dele a ré, não só 

dele tinha ciência, quanto deveria tê-lo juntado aos autos. Ônus da prova. 

Dano moral evidenciado diante do descumprimento contratual da parte ré 

que entregou os móveis em data posterior a pactuada, quando da 

contratação dos móveis. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

Danos materiais configurados. A demora na entrega e montagem dos 

móveis, acarretou na diminuição do período de venda dos produtos 

comercializados diante da sua perecividade, bem como na manutenção do 

aluguel da sala comercial. Lucros cessantes não demonstrados, tendo em 

vista que é imprescindível a prova escorreita de perda econômica, não 

servindo a mera previsão de ganhos para tal desiderato. Ônus 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083045682, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)” Com 

relação à indenização por danos morais, restaram devidamente 

comprovados nos autos, eis que a reclamada não prestou o serviço a 

contento, ensejando o dever de indenizar. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento, da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) que servirá, a um só tempo, para 

amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a 

agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para 

tão-somente condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, a parte 

autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Confirmo a liminar 

concedida- id. 27825523. Deixo de condenar as reclamadas 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). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019654-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019654-09.2019.8.11.0001 

Reclamante: SERGIO ANTONIO GUI Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. O cerne da presente ação consiste em analisar a 

existência de falha na prestação de serviço da Reclamada, haja vista a 

alegação da parte autora de que o voo contratado para o dia 15.02.2019 

com saída do aeroporto de Guarulhos-SP tendo como destino o aeroporto 

de Cuiabá-MT sofreu atraso de 03(três) horas, ocasionando a perda de 

compromisso. A Reclamada, em sua defesa, alega que houve atraso de 

1h35min, ocasionado por motivos técnicos operacionais, e que o atraso 

ínfimo não é capaz de gerar qualquer ofensa à honra, dignidade ou outro 

direito da personalidade do consumidor. Aduziu, ainda, que o autor não 

comprovou que em razão do atraso do voo perdeu compromisso, 

pleiteando ao final a improcedência da ação. Pois bem. A presente relação 

é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Incontroverso o atraso do voo contrato 

pela autora da empresa reclamada para o dia 15.02.2019, com saída do 
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aeroporto de Guarulhos-MT com destino ao aeroporto de Cuiabá-MT, 

porém o mesmo foi inferior a quatro horas, tratando-se de um limite 

razoável. Destaco que a Resolução 141/2010 da ANAC determina que a 

empresa aérea prestara assistência quando o atraso for superior a quatro 

horas, o que neste caso não ocorreu, pois consta na petição inicial que a 

demora foi inferior a 04(quatro) horas: “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.”. Via de regra, o atraso de voo quando superior a 4 horas gera 

a responsabilização da companhia aérea por dano moral, quando não 

prestado o atendimento necessário ao passageiro, devido o transtorno 

causado ao consumidor, o que neste caso não restou evidenciado. Além 

disso, embora a Reclamante tenha chegado a seu destino final 1h35min 

depois do horário planejado, tal atraso não se mostra excessivo e 

inclusive o autor correu o risco de viajar com diferença pouca, entre o seu 

compromisso, não podendo a companhia aérea responsabilizar-se pelo 

ocorrido. Sendo assim, concluo que o Reclamante não conseguiu 

demonstrar o abalo moral que alega ter sofrido, não se desincumbindo, 

pois, do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, I do CPC), motivo pelo 

qual a ação é de ser julgada improcedente. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO INFERIOR A 

QUATRO HORAS. INCÔMODO DENTRO DO TOLERÁVEL. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alega a parte autora ter 

comprado passagem aérea, trecho Porto Alegre/Curitiba, para o dia 20 de 

setembro de 2012 às 16h45min. Assevera, contudo, que no dia da viagem 

o vôo atrasou e, por isso, perdeu sua consulta médica que era às 

18h30min. 2. Deu-se o atraso em função da reestruturação na malha 

aérea, de acordo com a parte ré. Ressalta-se, no entanto, que a empresa 

não proporcionou à autora as devidas informações quanto ao problema 

que ensejou o atraso. O que configura rompimento com os pressupostos 

consumeiristas, uma vez que a empresa ré está sujeita à responsabilidade 

objetiva. 3. Todavia, haja vista a companhia aérea ter providenciado o 

embarque da autora dentro do prazo concebível, assim como o vôo se deu 

antes de transcorridas quatro horas de demora, não são configurados os 

danos morais, conforme precedentes das Turmas Recursais. 4. Ainda, 

mesmo que a empresa ré tenha responsabilidade pelo serviço ofertado, 

devendo por bem prestá-lo, a autora não se precaveu contra eventuais 

atrasos ao marcar a consulta médica em horário tão próximo ao do vôo, 

sendo responsável pelos prejuízos por ela suportados. 5. Por certo que 

atrasos, independentemente do transporte utilizado, geram frustrações e 

estresse, porém, para que sejam tidos como situações indenizáveis, é 

necessário que ultrapassem a esfera do mero dissabor cotidiano. 6. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, fulcro art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582995, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 10/04/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

formulado pelo Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após 

o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020055-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020055-08.2019.811.0001 

Reclamante: CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA Reclamada: COMPANHIA 

DE ELETRECIDADE DO ACRE Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido 

o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS formulada por CIRLANDIA DA COSTA BEZERRA em 

desfavor da empresa COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ACRE. 

Inicialmente, verifico que a autora propôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência do débito de R$ 77,72 (setenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), apontado pela reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob a alegação de ser indevida a cobrança do 

referido débito. Em razão da pretensão da autora a empresa reclamada 

ventilou em sede de preliminar perda do objeto da ação, aduzindo que 

cumpriu a sentença que a condenou em obrigação de fazer, consistente 

em proceder à retirada de todas as restrições, nos autos de nº 

1004707-47.2019.811.0001, que tramitou perante este Juizado Especial. 

Após analisar o feito mencionado pela reclamada, verifiquei que a autora 

pretendeu a declaração de inexistência do débito de R$ 68,43 (sessenta e 

oito reais e quarenta e três centavos), este diverso do discutido nos 

presentes autos. Além disso, a sentença lá proferida determinou apenas o 

cancelamento do débito apontado pela reclamada, de R$ 68,43 (sessenta 

e oito reais e quarenta e três centavos) e a sua condenação por danos 

morais. Verifiquei, ainda, a existência de outra demanda de nº 

1021156-80.2019.811.0001, em trâmite perante o Terceiro Juizado 

proposta pela autora objetivando a declaração de inexistência de todos os 

débitos apontados nos extrato – id. 27162176, inclusive o ora debatido 

nos autos. Não obstante as alegações da reclamada em sua peça de 

defesa cumpre destacar, que a perda do objeto se dá quando um evento 

posterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, o que não é 

o caso dos autos, sendo que no presente verifica-se ser caso de 

litispendência. Assim, de acordo com o art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de 

coisa julgada. (grifo nosso) Desta feita, opino pela extinção da presente 

ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018973-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1018973-39.2019.8.11.0001 

Reclamante: MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS Reclamada: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 
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Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial para análise da 

presente ação deduzida em defesa, porquanto entendo que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de prova pericial. Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Cuida-se de reclamação em que a 

parte autora pretende a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da reclamada por danos morais em razão da emissão de 

duas Faturas Eventuais com vencimento em 30.07.2019 que totalizam o 

montante de R$ 5.517,68 (cinco mil quinhentos e dezessete reais e 

sessenta e oito centavos) provenientes de irregularidade encontrada em 

seu medidor. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

pois as faturas emitidas decorrem da irregularidade encontrada no 

medidor pertencente a parte autora, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que a autora a demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Do conjunto probatório constante nos autos, 

verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia e comprovou que as faturas questionadas pela parte autora são 

provenientes de irregularidade “Desvio no Ramal de Entrada” encontrada 

em seu medidor, o qual por sua vez deixou de computar o consumo do 

período de (05.2017 a 03.2019). A Reclamada traz aos autos, além de 

relatório de consumo (id. 29162972) onde demonstra que nos meses 

supracitados não foi possível auferir o real consumo do imóvel da autora, 

fotos que comprovam o desvio no ramal de entrada das ligações no 

medidor de sua Unidade Consumidora. Aliado a esse fato, as provas 

acostadas são claras, e respeitaram o previsto na resolução 414/2010 da 

ANEEL. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão autoral, em 

relação à declaração de inexistência do débito diante da comprovação de 

irregularidade encontrada na Unidade Consumidora da qual se beneficiou, 

autorizando a Reclamada a efetuar a cobrança da fatura objeto da lide. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA COPEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO 

ORIGINADO POR ADULTERAÇÃO EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE RECONHECIDA - FATURAMENTO AQUÉM DO 

REALMENTE CONSUMIDO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DIREITO DA 

CONCESSIONÁRIA EM RECEBER AS DIFERENÇAS NÃO FATURADAS - 

APURAÇÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO NOS DOZE MESES 

ANTECEDENTES À IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTO ADMINISTRATIVO - 

AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 1º, DO CPC - PRINCÍPIO 

DA DEVOLUÇÃO DA CAUSA NO JUÍZO RECURSAL - APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 515§ 1ºCPCI (...) Não é suficiente ao autor, a simples 

alegação de que a fraude poderia ter sido ocasionada por outrem, quando 

resta evidente que este se beneficiou diretamente do consumo adulterado, 

sendo ônus seu, afastar a premissa sob a qual se arrimou o magistrado 

sentenciante. (6666162 PR 0666616-2, Relator: Carlos Mauricio Ferreira, 

Data de Julgamento: 28/07/2010, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

452)” Logo, o pedido de indenização por dano moral não merece guarida, 

tendo em vista a comprovação da existência de fraude na UC da autora, 

não havendo que se falar em prejuízo de ordem moral, capaz de gerar 

danos psíquicos, uma vez que a conduta anteriormente praticada pela 

autora foi que ocasionou todos os transtornos por ela sofridos. Por 

derradeiro, tenho por procedente o pedido de condenação da autora em 

realizar o pagamento das faturas eventuais emitidas com vencimento em 

30.07.2019, com juros de mora à razão de 1% ao mês a contar do 

vencimento de cada fatura não paga e correção monetária pelo INPC a 

contar de cada vencimento. Ante o exposto, opino pela improcedência da 

ação, nos termos do art. 487, inc. I, com julgamento de mérito os pedidos 

formulados pela parte autora na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c PEDIDO DE REEMBOLSO E DANO MORAL proposta por 

MOACIR OLIMPIO DOS SANTOS em face da empresa ENERGISA MATO 

GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Outrossim, opino pela 

procedência do pedido contraposto e, em consequência, com arrimo no 

que dispõe o art.487, I do NCPC, julgo extinto o processo, com julgamento 

do mérito. Revogo a liminar concedida – id. 26669189 Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005364-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: INEZ ALVES DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA SENTENÇA Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifico que no ID 27735173 ouve a manifestação 

acerca da quitação do débito, sendo assim, não havendo nenhuma 

objeção, o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no 

montante de: A) R$ 3.272,31 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e 

trinta e um centavos ) em favor da parte autora, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 27735173. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008656-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MACIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008656-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALIA MACIEL DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante 

já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 600411-3/2020), 

para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003113-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YANNA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003113-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: YANNA DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou 

o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos 

autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 600415-6/2020), para levantamento da 

quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013255-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013255-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante 

já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 600422-9/2020), 

para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021193-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO SARTINI SILVA OAB - MG0130758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021193-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES REQUERIDO: ARCOM 

S/A Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou o 

remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos 

autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 600432-6/2020), para levantamento da 

quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007121-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de embargos à execução oposto 

CHAPADA DA COSTA em face da Execução de Título Judicial movida por 

MRV ENGENHARIA, que pretende receber valores na importância de R$ 

1.467,17 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete 

centavos), relativo as taxas condominiais do período de (maio a agosto de 

2019). Porém, os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, 

requisito essencial para seu conhecimento. O art. 53, §1º desta Lei prevê 

a penhora como pressuposto para o oferecimento de embargos. Este 

também é o entendimento previsto no Enunciado 117: 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. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Diga-se, ainda que o 

mencionado artigo 525, CPC, não se aplica ao microssistema dos Juizados 

Especiais, regido por regras próprias quanto à execução de seus 

julgados. No mesmo sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO 

JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO INCIDENTE. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 DA LEI N. 9.099/95 DO E 

ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007640378, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) Ante o exposto, julgo por não 

conhecer dos embargos opostos pela executada nestes autos, 

determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos 

para que seja realizada a penhora do valor R$ 1.467,17 (um mil 

quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). Ainda, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, com 

fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios, em 

razão do disposto no art. 54 da mesma lei. Transitada em julgado, e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021151-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 102115-58.2019.811.0001 

Reclamante: ALTECIR BERTUOL JUNIOR Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Pelo teor da 

inicial, vislumbra-se que a pretensão do reclamante seja a consignação do 

pagamento do valor relativo a fatura no valor de R$ 379, 77 (trezentos e 

setenta e nove reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 

16.12.2019. Entretanto, em consonância com o disposto no enunciado nº 

08 do FONAJE, "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais". Corroborando: “PROCESSO 

CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É INCABÍVEL NO 

ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, DIANTE DE SUA RITUALIDADE 

ESPECIAL - INICIAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA”. Não se comportam, 

no âmbito dos juizados especiais cíveis, as ações consignatórias, já que 

apresentam procedimento próprio e especial, não se adequando ao 

processo sumaríssimo deste microssistema. Recurso conhecido, 

mantendo-se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem 

conhecimento do mérito”. (Apelação Cível no Juizado Especial n° 

20020110298128ACJ - Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF - relator Benito Augusto Tiezzi - j. 11-9-2002 - DJU 

24-9-2002 - p.132). Assim, sem maiores delongas, considerando que o 

caso em tela não se encontra na hipótese prevista no inciso III, do art. 3ª, 

da Lei nº 9.099/95, conclui-se que este Juizado Especial é incompetente 

para a apreciação do presente pedido, o qual deve processar-se perante 

uma das varas cíveis desta Comarca. Ante o exposto, opino pelo 

indeferimento da petição inicial e, via de consequência, pela extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da LJE c/c art. 

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

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014881-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014881-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

DADONA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE BATISTA FILHO POLO 

PASSIVO: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1014883-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEAZE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014883-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEAZE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 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: 1014897-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DE BARROS SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014897-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

APARECIDA DE BARROS SANCHES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRISIELY DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS 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: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014908-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE JOSE DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014908-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUSDETE JOSE 

DA MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA CAROLINE 

MOREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 1014944-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014944-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 
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CRISTINA MARTINS PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014948-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014948-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

MATOS FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

ANTUNES DO CARMO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014944-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014944-09.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADRIANA CRISTINA MARTINS PINTO REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando atestado de conclusão 

de curso de forma integral e legível, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014839-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014839-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME REQUERIDO: 

MARTINS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando 

documentação que demonstre sua condição Empresarial, de forma legível 

e atualizada, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). - Certidão 

da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução 

Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro 

do Comércio – DNRC); - Aos não optantes pelo Simples Nacional, a 

comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do 

art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro 

nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato 

Social atualizado; - Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: 

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.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014897-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DE BARROS SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014897-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CAROLINE APARECIDA DE BARROS SANCHES REU: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentando comprovante de identidade de forma legível, 

sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014974-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014974-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014988-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIDE MELO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014988-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONEIDE MELO 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 
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Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014992-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON FREDERICO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014992-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADMILSON 

FREDERICO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014995-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014995-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE SOARES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014997-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014997-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAM 

FERREIRA DE SOUZA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA DO 

CEARA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1003161-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO PESSOA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003161-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARNALDO CARDOSO PESSOA JUNIOR REQUERIDO: 

ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA Vistos. Ao arquivo. Cumpra-se a 

decisão de ID 26773574. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015019-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN LEMES DA CRUZ MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1015019-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLLEN LEMES 

DA CRUZ MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1019356-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A PARTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

SE MANIFESTAR SOBRE O PAGAMENTO E INFORMAR DADOS 

BANCÁRIOS E CPF PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015027-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015027-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

3ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1015029-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CESAR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 239 de 696



PROCESSO n. 1015029-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

CESAR DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014861-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014861-90.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DALVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA BOTELHO REU: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Visto. 

Não há pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte reclamada (art. 18 

§ 1º) para comparecer à audiência de conciliação (art. 16 da lei nº. 

9.099/95), e nela, querendo, oferecer defesa escrita ou oral (art. 30), 

podendo haver pedidos contrapostos (art. 17 § único), sem reconvenção 

(art. 31). Conste do AR/mandado que do não comparecimento da parte 

reclamada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 20), com julgamento imediato da causa (art. 23). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014948-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MATOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014948-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA MATOS FIGUEIREDO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo acostada à inicial, bem como, da prova pré-constituída da 

inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário na UC nº 

460103-3. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança da fatura de consumo acostada à inicial; b) 

não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão desta 

e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova a 

suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; d) promova a 

substituição do relógio medidor na UC nº 460103-3, no dia 06/04/2020, 

entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão 

equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas de 

consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos cópia 

das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. 

A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as condições 

técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a Empresa 

Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012292-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012292-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANIR DUARTE DA SILVA REQUERIDO: OI S.A, OI 

BRASILTELECOM Visto. O pedido é de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pleito de antecipação de tutela cautelar/evidência, uma vez que 

a outra negativação inclusa no extrato do Serasa também está sendo 

discutida em outro juízo. A possibilidade de antecipação de tutela nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta consubstanciado 

na declaração da parte Reclamante de inexistência de relação jurídica, 

bem como, da existência de negativação, em tese, indevida. Ainda, 

demonstrou a parte Reclamante, discussão judicial sobre a outra inscrição 

negativa. Nesse sentido: “No que concerne à possibilidade da inscrição do 

nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, decidiu a Segunda 

Seção desta Corte, em julgamento proferido no REsp nº 527.618/RS, da 

relatoria do Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 24/11/03, que o 

impedimento de inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos 

de crédito somente é possível quando presentes, concomitantemente, três 

requisitos: existência de ação proposta pelo devedor contestando a 

existência parcial ou integral do débito, que haja efetiva demonstração de 

que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo 

Tribunal Federal e, por fim que, sendo a contestação de apenas parte do 

débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa.” (STJ – 2ª S - 

DM - REsp nº 809210 - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 

01/02/2006). Grifei. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, reconsidero a decisão de id. 30516257, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o serviço em 

nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança 

de débitos decorrentes deste serviço; e, c) exclua o nome do Reclamante 

do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Evidente que, em havendo prova da 

legalidade da negativação estará a parte Reclamada dispensada do 
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cumprimento desta decisão, contudo, dependente da apresentação do(s) 

respectivos(s) documento(s), no mesmo prazo acima assinalado. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria 

Conjunta nº 249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014881-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014881-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE DADONA REQUERIDO: CONDOMINIO PARQUE 

RESIDENCIAL PANTANAL Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. 

Em análise sumária não é possível verificar a data da emissão e da 

comunicação ao juízo sobre o acordo firmado entre as partes, bem como, 

a inexistência naquele processo de determinação para penhora dos ativos 

ou resposta Bacenjud. Além disso, eventual devolução ou desbloqueio de 

penhora efetuado por aquele juízo deve ser solicitado naquela execução. 

Ademais, nessa fase inicial, descabe a devolução dos valores pagos a 

título de danos materiais em razão de eventual ato ilícito realizado pela 

Reclamada, devendo-se aguardar a instrução processual. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009003-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009003-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE SENA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. No 

caso, a parte Reclamante noticia ter contratado empréstimo consignado e 

não um Cartão de Crédito no sistema de reserva de margem consignável 

(RMC), contudo, não apresentou nenhum contrato para conhecimento do 

que e dos limites do que foi contratado. Isto posto, INDEFIRO a tutela 

postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014974-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014974-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes. No caso, a parte Reclamante 

noticia ter contratado empréstimo consignado e não um Cartão de Crédito 

no sistema de reserva de margem consignável (RMC), contudo, não 

apresentou nenhum contrato para conhecimento do que e dos limites do 

que foi contratado. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter 

inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014976-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MASLEM FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ONOFRE FERREIRA OAB - MT27614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014976-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA MASLEM FONTES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrado 

regularmente a cobrança a título de “SERVIÇO DIGITAL II” na fatura, bem 

como, a inexistência de referência do que significa o referido serviço. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de permitir a cobrança reiterada de serviço pelo qual o Reclamante não 

conhece e pode até mesmo não ter contratado, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspenda o serviço e a respectiva cobrança a 

título “SERVIÇO DIGITAL II”, no prazo de 5 (cinco) dias; e, b) não inclusão 

do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela divida 

noticiada nos autos e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 
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intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., ressalvadas as 

hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 249/2020, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009681-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009681-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALINE DIAS DE MOURA REQUERIDO: YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI Vistos, etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. - DA REVELIA. A parte Reclamada, 

apesar de devidamente citada (id. 25860840), deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, e tampouco justificou sua ausência no prazo 

legal, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A parte Reclamante adquiriu uma base para cama 

box, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) parcelados em 10 vezes no 

cartão de crédito, no entanto, recebeu produto diverso do inicialmente 

adquirido, tentou efetuar a troca junto a loja, sem sucesso, conforme se 

verifica no documento de id. 24349316. Está há seis meses com produto 

diverso do adquirido. As afirmações trazidas pela parte promovente se 

mostram verossímeis ante a ausência de manifestação da Reclamada. 

Assim, inexiste comprovação acerca da existência de eventual caso 

fortuito ou fatalidade capaz de justificar a ausência de entrega do produto, 

logo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização 

da entrega do bem ao consumidor nos termos do artigo 373, II, CPC. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Diante da falha na prestação dos 

serviços, o cancelamento da compra bem como a restituição simples das 

parcelas já debitadas no cartão de crédito é medida que se impõe. O fato 

reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor 

comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. 

Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva 

da parte. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para declarar 

a rescisão do negócio jurídico e: a) reconhecer a revelia da Reclamada; b) 

determinar o cancelamento da compra e a devolução das parcelas 

debitadas até a presente data, acrescidas de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde efetivo desembolso, bem como o cancelamento das parcelas 

remanescentes; e, c) indeferir o pedido de danos morais, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Determino, ainda, que a parte Reclamante 

coloque a disposição da Reclamada o produto defeituoso e os acessórios 

que eventualmente ainda estejam em sua posse, durante o prazo de 5 

(cinco) dias, para não configurar enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e 

não havendo diligência por parte das Reclamadas, indevido o ônus do 

depósito à parte Reclamante, a favor de quem, desde logo, defiro o 

perdimento do produto e acessórios. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010231-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGNEWS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO ROCHA JUNIOR OAB - DF11741 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010231-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KARINA SILVA CABRAL REQUERIDO: EGNEWS Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). - Da revelia. A parte Reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência conciliatória, razão 

pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço os efeitos 

da revelia. Entretanto, a revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o 

fundamento/prova do direito pleiteado. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. COMPRA E VENDA DE automóvel USADO. ALEGAÇÃO DE 

VÍCIO DO BEM. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO, QUANDO DO NEGÓCIO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DA PARTE AUTORA, QUE NÃO FOI 

CAUTELOSA NO MOMENTO DA COMPRA. DANOS MATERIAIS NÃO 

COMPROVADOS. rescisão contratual negada, ante a inexistência de 

vícios na contratação. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS NÃO ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. sentença mantida. 

recurso desprovido.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0044910-58.2019.8.21.9000 – 

rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019). Grifei. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 
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não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A “noticia” de autoria da parte Reclamante, veiculada no dia 

24/02/2019, a princípio, de exclusividade do site “O LIVRE”, foi reproduzido 

pelos veículos informativos da empresa Reclamada, sem prévia 

autorização: “A intrigante história do homem que pagou pelo próprio 

assassinato. 24 de fevereiro de 2019 A ingenuidade do jovem amante, a 

frieza da esposa e a morte paga com dinheiro desviado e dado pela vítima. 

Karina Cabral karina.cabral@olivre.com.br O comerciante Geraldo Jamil 

Siman Moreira, 51 anos, saía de casa, no Bairro Cidade Verde, em Cuiabá, 

andando em direção a um posto de combustível que fica próximo à 

residência, para pegar seu caminhão e ir trabalhar. Ele não sabia que 

seriam seus últimos passos. Dois homens esperavam por Geraldo no 

portão da casa. Câmeras de segurança flagraram o homicídio e mostraram 

que a vítima, talvez pensando que era um assalto, colocou a mão na 

cabeça e deitou-se no chão. O criminoso atirou três vezes. Dois disparos 

acertaram a cabeça de Geraldo, que morreu ali mesmo, deitado na rua, na 

porta de sua casa. A esposa dele, Danielle Reis de Souza Siman, 36 anos, 

estava na casa no momento do crime, tinha chegado de uma viagem horas 

antes e disse à polícia não ter ouvido nenhum barulho, somente os tiros, 

afirmando “não saber dizer a motivação do crime”. O assassinato, no 

entanto, havia sido premeditado. Danielle sabia quem era o mandante – 

Gabriel Brito Gabiato Pires, de 18 anos – e o motivo que o levou a chegar 

ao ponto de mandar matar Geraldo. Sempre segundo o que foi apurado 

pela polícia, a história envolve a ingenuidade de um amante que começou o 

relacionamento ainda na adolescência, aos 17 anos, e foi convencido de 

uma violência doméstica que nunca aconteceu, a frieza da esposa – que 

chocou os investigadores – e um marido que não sabia, mas que ao dar 

dinheiro para a esposa, acabou pagando por parte de seu próprio 

homicídio. O relacionamento extraconjugal e a mentira Danielle era casada 

com Geraldo, mas há quase dois anos se relacionava com Gabriel. A 

relação extraconjugal começou quando o jovem ainda tinha 17 anos. Ela 

criou para o amante uma imagem de boa moça e sofrida, dizendo ser 

vítima de violência doméstica, que os dois filhos que tinha com o marido 

eram fruto de um estupro e de uma bebedeira e que vivia um casamento 

completamente infeliz. Gabriel acreditava em tudo. “Ela falava que não 

tinha nada com o marido dela, que o primeiro filho foi fruto de estrupo e o 

segundo porque ela bebeu e nem sabia que eles tinham transado. Falava 

para o Gabriel que ela era vítima de violência doméstica, que ele agredia 

muito ela, que ele ameaçava, que deixava ela presa no quarto, essas 

coisas todas”, disse a delegada Eliane de Moraes, responsável pelas 

investigações do caso. Ela criou uma história de violência doméstica que a 

própria assumiu para a polícia que nunca existiu (Foto do Facebook de 

Danielle) O rapaz se apaixonou perdidamente, passou a sentir dó da 

amante e raiva do marido dela, que na cabeça de Gabriel agredia a mulher 

que ele amava. Depois de descoberta, Danielle confirmou o relacionamento 

com o amante e que tinha inventado as agressões e várias outras coisas. 

“No interrogatório dela, ela falou que falava para ele que não poderia se 

separar do marido, porque eles tinham um contrato, que ela tinha que 

pagar R$ 150 mil se eles se separassem, mais os cartões dele, que ela ia 

ficar com essa dívida, por isso ela não podia se separar dele. E isso tudo 

era uma invenção dela para o Gabriel, mas ele achava que era verdade”, 

contou a delegada. Com as mentiras, Gabriel adquiriu muita raiva e logo no 

início do relacionamento passou a dizer que iria matar o marido da amante. 

Danielle, segundo a delegada Eliane de Moares, em momento algum tentou 

tirar realmente a ideia da cabeça do jovem, limitando-se a dizer que se ele 

matasse seria preso e não teria ninguém para cuidar dela. “Mas em 

nenhum momento foi enfática de tirar isso da cabeça dele, porque se ela 

quisesse, ela poderia fazer isso, porque ela tinha total domínio sobre o 

rapaz, ela poderia falar para ele: ‘não vou ficar com você se você matar, 

você vai matar o pai dos meus filhos’, e de alguma forma tirar da cabeça 

dele, mas ela não fez nada nesse sentido”, afirmou a delegada. A ilusão e 

a inocência A delegada Eliane e a equipe de investigação se espantaram 

com tamanha ingenuidade do mandante do assassinato. Ao LIVRE, ela 

relatou que o rapaz idealizava uma relação perfeita, tendo como 

referência os pais, e achava ter encontrado essa relação em Danielle. 

Filho único de um casal que passou a vida inteira juntos, ele via os pais 

viverem muito bem, embora tenham passado tantos anos juntos. Até hoje 

os dois são muito apaixonados e vivem como se tivessem acabado de se 

conhecer, o que inspirava no filho o sonho de viver uma relação assim. “E 

ele viu esse tipo de relacionamento nela, por ser uma mulher mais madura, 

não era só sexo. Ela compartilhava muita coisa da vida dela com ele, então 

ele se viu na mesma situação dos pais. Ele viveu uma completa ilusão por 

um ano e pouco. É muito triste”, contou a delegada. Ela fingia não ter uma 

vida sexual com o marido (Foto do Facebook de Danielle) As mentiras de 

Danielle para Gabriel chegaram ao ponto de fazê-lo acreditar que ela 

realmente só teria vivido experiências sexuais nas duas vezes que os 

filhos foram concebidos – o estupro e a bebedeira que nunca 

aconteceram. Ela chegou a fingir ter um laudo médico que comprovava 

que ela só tinha feito sexo essas duas vezes e ele acreditou. A 

possibilidade de existência do laudo precisou ser desmentida para ele pela 

equipe da Polícia Judiciária Civil. Apesar de fingir tamanha inocência, 

Danielle vivia uma vida sexual muito ativa tanto com o marido, quanto com 

o amante, comprovada nas investigações através dos celulares dos três. 

“Ele [Gabriel] era menino bem-criado, estudava na escola militar. Só 

trabalhava o dia todo, porque eles eram donos do mercado, e em 

mercadinho de bairro eles trabalham muito. Mas ele se apaixonou por ela, 

ficou muito apaixonado. E como ela ficava inventando essa história toda, 

ele se sentiu protetor dela, ele achou que ele tinha que fazer alguma 

coisa”, relatou a delegada, contando que, no dia da entrevista ao LIVRE o 

pai de Gabriel, uma pessoa simples e trabalhadora, tinha ido à delegacia 

chorando. O pagamento pela morte Com o relacionamento durando e 

Gabriel acreditando que Danielle não poderia se separar, os dois 

passaram a juntar dinheiro para fugir juntos. Ao todo juntaram R$ 11 mil. 

Gabriel afirmou para a Polícia Judiciária Civil que juntou R$ 5 mil fazendo 

quebra de caixa no mercadinho dos pais, tirando o dinheiro aos poucos, o 

que – apesar de ainda não confirmado – a delegada desconfia talvez não 

ser verdade. “Nós ainda não confirmamos, mas pelo que estamos fazendo 

levantamento, não era o suficiente para o que ele falava que pegava, R$ 

100, R$ 200, não dava para juntar tudo isso de dinheiro [R$ 5 mil]. Aí não 

sabemos ainda se o dinheiro era mais dela, ou não”, disse a delegada. Já 

Danielle mexia com toda a parte financeira da empresa do marido, que 

comercializava carnes. Era ela quem fazia pagamentos, resolvia tudo com 

o contador e tinha acesso a todo o dinheiro. Além disso, Geraldo também 

dava dinheiro para ela. “E ela foi juntando dinheiro que o marido dava e do 

que desviava da contabilidade que fazia para ele das coisas que ele 

vendia”, afirmou a delegada. (Foto do Facebook de Danielle) Em 

determinado momento, Gabriel e Danielle se separaram e o rapaz ficou 

enlouquecido com o término. Porém, como não tinha como guardar os R$ 

11 mil que haviam juntado dentro de sua casa, entregou todo dinheiro para 

ela. A separação durou apenas poucas semanas e logo os dois reataram, 

momento em que – segundo conversa encontrada pela equipe de 

investigação da Polícia Judiciária Civil no WhatsApp dos amantes – 

Danielle disse mais uma vez para Gabriel que o marido a havia trancado no 

quarto e tomado o celular. “Ai ele pensou: ‘essa é a hora que eu tenho que 

fazer alguma coisa’. Ai ele foi lá, pediu para ela R$ 5 mil, porque o dinheiro 

estava com ela, e ela entregou falando: ‘você vai fazer besteira, né?’ E ele 

falou: ‘vou, você sabe que sim’. Aí ela balançou a cabeça que sabia”, 

contou a delegada Eliane. Danielle imediatamente arrumou um jeito de viajar 

e saiu de casa, passando uma semana em Curitiba (PR). A morte estava 

prevista para acontecer quando ela não estava em casa. Os executores 

chegaram a ir até o local no dia 17 de janeiro, mas Geraldo foi trabalhar 
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mais tarde e não foi pego. “Era para ele ser morto quando ela estivesse 

viajando ainda. Eles foram um dia, no dia 17, quando ela estava viajando, 

mas não conseguiram matar o Geraldo. Aí, no dia 18, quando o mataram, 

ela tinha acabado de chegar. Chegou de madrugada mais ou menos e, 

quando foi 5 horas e pouco, eles mataram o marido dela”, contou a 

delegada. Os executores foram pagos com o dinheiro da planejada fuga 

dos amantes, juntado parte pelos desvios do jovem do mercadinho do pai, 

parte pelos desvios da esposa da empresa do marido e parte pelo dinheiro 

que a própria vítima dava à sua mulher. A tentativa de acobertar e a 

entrega dos culpados Danielle não se tornou suspeita de imediato e 

Gabriel não era nem ao menos presente na história no início das 

investigações. No boletim de ocorrência registrado no dia do homicídio, 

consta que “segundo os vizinhos, parentes e demais pessoas que ali se 

encontravam, a vítima não tinha nenhuma rixa ou inimigos. A esposa relata 

que não ouviu nenhum barulho exceto o dos disparos e não sabe dizer a 

motivação do crime”. A delegada Eliane de Moraes relatou que as 

investigações apontavam que Geraldo não tinha inimizades. Amigos, 

familiares e conhecidos falavam bem dele e tudo que ele comprava era à 

vista, indicando que não tinha nenhuma dívida. Mas um detalhe chamou 

atenção da equipe investigadora: todas as pessoas relatavam que a vida 

amorosa de Geraldo era conturbada e ele pretendia se separar, enquanto 

Danielle disse o contrário, que tudo estava perfeito e não tinha motivo 

algum para uma separação. “Então nós tínhamos depoimentos de pessoas 

que falavam coisas contrárias. Aí a gente já começou a duvidar dela, só 

que até então a gente não conseguia ligá-la ao crime”, disse a delegada. A 

história começou a ganhar forma quando a motocicleta utilizada para a 

fuga dos executores foi identificada e a Polícia Judiciária Civil chegou a 

Atailson Espírito Santo, 27 anos, o piloto da fuga. Ao ser preso, Atailson 

identificou quem seria o homem que atirou e quem pagou pelo crime. Foi 

quando o nome de Gabriel apareceu pela primeira vez. A delegada Eliane 

pediu a prisão do jovem mandante e, já na delegacia, ele seguiu tentando 

defender a amante, se negando a ligá-la à morte. Gabriel, o jovem amante 

mandante do assassinato, já preso (Foto: PJC) Mais tarde, porém, ao 

verificar o celular dele, a Polícia Civil descobriu que ele e Danielle 

combinaram que, se ele fosse preso, ela esperaria ele cumprir a pena e, 

quando ele saísse, os dois voltariam a ficar juntos. “Ele só falou depois 

que ele realmente ficou preso e a família falou com ele, aí que ele caiu em 

si, viu o que tinha acontecido e resolveu falar. Foi quando ele descobriu 

que tudo que ela falava era mentira. Até esse momento ele ainda 

acreditava em tudo”, disse a delegada. A ingenuidade de Gabriel chocou a 

equipe de investigação – e a frieza de Danielle também. “Em nenhum 

momento ela disse que estava arrependida, ela é bem fria. Já ele estava 

naquela situação de que não tinha caído a ficha, não tinha entendido que 

ele estava preso e aquela situação era concreta”, lembrou Eliana de 

Moraes. Questionada se acreditava que Gabriel era controlado por 

Danielle, a delegada que ouviu aos dois e ao piloto da motocicleta foi 

enfática: “Ela o controlava”.” Ocorre que, a proteção conferida pela lei de 

propriedade intelectual (9.610/98), não é inerente às reproduções de 

reportagens de cunho meramente informativo, sobretudo quando a autoria 

é demonstrada no veículo de reprodução. O art. 46, I, a da referida lei 

atesta que a reprodução a imprensa diária de noticia ou artigo informativo, 

como é o caso, não constitui ofensa aos direitos autorais. Assim, limitar o 

conteúdo publicado significaria reduzir o amplo direito de informação. 

Outrossim, o conteúdo publicado pela parte Reclamada não é de acesso 

restrito a assinantes, descartando o lucro decorrente da reportagem, que 

sequer omite sua autoria, inexistindo prejuízos evidente que, de outro lado, 

obtém maior estima. Nesse sentido: “Ementa: DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Publicação de notícias 

envolvendo pessoas públicas e conteúdo de entretenimento audiovisual, 

como novelas, séries e assuntos correlatos. Indicada violação de direitos 

autorais, com cópia de pauta, matéria e obra jornalística. Reprodução de 

mesma pauta. Possibilidade, sem que a tanto violada a proteção autoral. 

Atividade inserida na liberdade de imprensa, consistente na mera definição 

de assuntos a serem abordados e disponibilizados no website. Hipótese, 

ainda, de atividade jornalística centralizada em assuntos de grande 

repercussão, quando previsível o interesse na replicação da temática por 

variadas mídias digitais. Restrição almejada claramente contrária ao 

disposto no art. 5º, XIV, da Constituição Federal. Impossibilidade, 

entretanto, de reprodução de idêntico conteúdo sem a atribuição de 

créditos. Violação da garantia disposta no art. 7º, I, da Lei nº 9.610/98. 

Correção ao equívoco em data muito anterior ao ajuizamento da ação. 

Inexistência, neste caso, de violação aos direitos autorais. Danos morais, 

observação a retificação, indevidos. Honorários de sucumbência. 

Arbitramento no equivalente a 15% do valor atribuído à causa. 

Preservação. Montante a proporcionar o recebimento de R$ 1.500,00. 

Redução da verba impropria à remuneração do trabalho desenvolvido pelo 

advogado. APELO DESPROVIDO.” (TJSP – 3ª CDP - RApC nº 

1047615-47.2016.8.26.0506 – rel. Desembargador Donegá Morandini – j. 

03/09/2019). Grifei. “Ementa: REPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA A 

DIREITO AUTORAL. REPRODUÇAO PARCIAL DE ENTREVISA. ATO ILÍCITO. 

INOCORRENCIA. Não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução 

parcial de entrevista anteriormente publicada na imprensa, mormente 

quando citada a fonte que a noticiou e tendo sido preservada a técnica do 

entrevistador. Inteligencia do art. 46,I, da Lei nº 9.610/98. APELO 

IMPROVIDO.”(TJRS – 10ª CC – RApC nº 700018964791 – rel. Des. Luiz 

Ary Vessini de Lima – j. 31.5.2007)”. Grifei. Por fim, diante da inexistência 

de conduta ilícita, ausentes os requisitos necessários a configuração da 

responsabilidade civil. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003488-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 1.795,81 (hum mil, setecentos e noventa e cinco 

reais e oitenta e um centavos); - que é titular de um cartão de crédito junto 

a empresa Reclamada; - que a negativação é indevida, pois de 

parcelamento automático não solicitado. Pugnou ao final pela declaração 

de inexistência de débitos e indenização por dano moral. A defesa aduz: - 

que em razão do pagamento em atraso, após o fechamento de diversas 

faturas, foi efetivado o parcelamento rotativo, em conformidade com a 

Resolução 4.549/2017 do BACEN. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es) -FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Rejeito a preliminar, uma vez que a inicial encontra-se completa, em 

consonância com os arts. 319 e 320 do CPC. -AUSENCIA DA PRETENSÃO 

RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada a 

prestação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 
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1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Em que pese a parte Autora não tenha trazido os comprovantes de 

pagamento, verifico, através da contestação, que desde a fatura com 

vencimento em 20/09/2019 a parte Autora não vem observando o prazo 

pré- estabelecido para pagamento. Da mesma forma, as faturas com 

vencimento nos meses 04/2018 e 07/2018 não foram quitadas na sua 

integralidade, dentro do prazo legal, ensejando assim o parcelamento 

automático. O parcelamento automático é prática regular admitida pelo 

Banco Central, conforme resolução nº 4.549 de 26 de janeiro de 2017, 

dessa forma, quando não liquidado integralmente no vencimento, o saldo 

devedor da fatura de cartão de crédito pode ser objeto de financiamento 

na modalidade crédito rotativo. Assim, restou incontroverso que o atraso 

no pagamento da fatura deu causa ao refinanciamento. Portanto inexiste 

ato irregular praticado pelo banco. Friso ainda que a ausência de 

solicitação de parcelamento não é capaz de justificar a desconstituição do 

débito. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA 

FATURA EM VALOR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO. PARCELAMENTO 

AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO 

BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. A 

parte autora recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

decorrentes de contratação não autorizada de refinanciamento do saldo 

devedor do cartão de crédito. Sustenta o autor que a fatura foi 

integralmente adimplida e jamais anuiu à contratação de refinanciamento 

deste valor. Requer a desconstituição do débito e indenização por danos 

morais. A parte autora recebeu fatura com vencimento no dia 09/06/2018, 

no valor de R$ 3.946,70, com pagamento mínimo previsto de R$1.425,16. 

Efetuou o pagamento de R$900,00 no dia 04/06/2018, conforme 

comprovante da fl. 17. Posteriormente, efetuou o pagamento do restante 

da fatura, no dia 14/06/2018, no valor de R$ 3.046,70 (fl. 18). Portanto, é 

incontroverso que o autor não adimpliu sua dívida dentro do prazo de 

vencimento, assim como não efetuou o pagamento mínimo da fatura. 

Consequentemente, ocorreu o parcelamento automático do saldo devedor 

com a incidência dos juros e encargos previstos contratualmente em doze 

vezes de R$ 431,49. Não há que se falar, portanto, em ausência de prévia 

anuência do consumidor para refinanciar o saldo devedor, pois este vem 

explicitado nas próprias faturas enviadas ao consumidor e tem previsão 

na Resolução nº 4.549/17 do BACEN. Ressalta-se que na fl. 67, o banco 

recorrido acosta fatura referente ao débito parcelado, onde consta a 

seguinte previsão Consulte outras opções de parcelamento desta fatura 

ou pague qualquer valor entre R$383,52 e R$1.425,15 e o saldo restante 

em 12 vezes. Assim, o recorrente foi devidamente informado das opções 

de pagamento do saldo devedor e ao adimplir parcialmente o valor da 

fatura aderiu ao parcelamento do restante. Ademais, o valor de R$ 

3.046,70 pago posteriormente foi devidamente creditado na fatura 

seguinte (fls. 71-72). Portanto, restou comprovada a legalidade do 

parcelamento do saldo devedor, tendo a recorrida agido em exercício 

regular de direito, não havendo de se falar em indenização por danos 

morais. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008115727, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019 TJ/RS). Grifei. Portanto, não 

comprovado o pagamento das faturas em sua integralidade, ausentes os 

requisitos para declarar a inexistência do débito gerado pelo 

parcelamento. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Revogo a liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008816-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008816-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO JOSE DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Autora: - que teve seu nome inserido 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

2.035,50 (dois mil e trinta e cinco reais); - que realizou um contrato de 

empréstimo bancário devidamente quitado; - que após a quitação, no mês 

11/2015 solicitou o cancelamento da conta. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Em razão da preclusão 

consumativa, considero juntada de contestação pelo banco SANTANDER, 

no id. 25667658 e desconsidero a defesa de id. 25672321. Preliminar(es). 

-DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Defiro o pedido de retificação do 

polo passivo para que passe a constar SANTANDER CORRETORA DE 

SEGUROS, INVESIMENTO E SERVIÇOS S.A. inscrita sob o CNPJ n. 

04.270.778/0001-71. - DA INCOMPETENCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 

Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo 

por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. - CARENCIA 

DA AÇÃO A preliminar arguida pela reclamada não devem prosperar, uma 

vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo 

qual entendo pela sua rejeição. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
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origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Imperioso destacar a responsabilidade solidária entre o cedente e 

cessionário, para o caso de assunção de débitos. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. 

SOLIDARIEDADE. Estando a demanda indenizatória fundamentada em 

suposto cadastramento indevido do nome da autora em órgão de proteção 

de crédito, demonstrado que foi o réu Banco Santander quem cedeu o 

crédito que deu origem à inscrição, evidente sua legitimidade passiva "ad 

causam". Considerando a aplicação da legislação consumerista na 

espécie, a cedente e a cessionária respondem solidariamente pelos danos 

causados à parte autora, conforme disposição do parágrafo único, do 

artigo 7º, do referido diploma legal. Sentença terminativa desconstituída. 

Julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do 

CPC/15. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. DÍVIDA EXIGÍVEL. Hipótese em 

que o débito cedido já foi considerado regular em demanda pretérita, 

evidenciando a licitude da cessão de crédito operada pela instituição 

financeira demandada. Regular exercício de um direito pela parte credora, 

impeditivo do dever de indenizar. Demanda julgada improcedente. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(TJRS Apelação Cível, Nº 

70075065722, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 22-03-2018). Grifei. Verifica-se 

que houve comprovação inequívoca de quitação do débito, conforme carta 

de quitação emitida pela própria Reclamada, extrato bancário positivo 

juntado no id. 24164104, logo, a parte Autora demonstrou o fato 

constitutivo de seu direito conforme preconiza o inciso I do artido 373. De 

outro lado, as Reclamadas não demonstraram existência de débitos 

contraídos pela parte Autora ou qualquer relação jurídica entre as partes, 

que não aquela extinta com a quitação, tampouco a legalidade da 

negativação. Portanto, não se desincumbiram as Reclamadas da 

obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) tornar definitiva a liminar concedida no id. 24185945; b) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.035,50 (dois mil e trinta e 

cinco reais); c) condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007483-20.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO OAB - MG194538 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007483-20.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO REQUERIDO: MAURICIO 

AUDE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que, em 18/03/10, contratou o Reclamado para 

prestar-lhe serviços advocatícios em ação de cobrança a ser movida 

contra a União, visando a obtenção de indenização por ajuda de custo, em 

razão da sua mudança de município, para ocupar o cargo de Diretor de 

Secretaria na 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT; - que a ação 

foi distribuída sob o nº 0005762-47.2010.4.01.3600, no Juizado Especial 

da Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso; - que, em primeira 

instância, seu pedido foi julgado improcedente, o qual foi revertido, por 

ocasião da interposição de Recurso Inominado, reconhecendo sua 

remoção como de interesse da administração, bem como, condenando a 

União ao pagamento da verba indenizatória requerida; - que foi 

apresentado pedido de Uniformização de Jurisprudência, pela União, à 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados 

Especiais Federais, cujo julgamento não resultou em alteração da situação 

do Reclamante; - que foram opostos Embargos de Declaração contra a 

decisão proferida no incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual 

foi acolhido, resultando na perda do direito de receber a ajuda de custo 

suscitada e, ainda, condenando o Reclamante ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em favor da União; - que o Reclamado deixou 

transcorrer o prazo para manifestar sobre os Embargos de Declaração, 

sem esclarecer que o Reclamante não se enquadrava na mesma situação 

do julgado paradigma apresentado pela União, para justificar a 

uniformização, tampouco recorreu da referida decisão; - que a desídia do 

Reclamante resultou na perda de uma chance real de êxito, requerendo, 

por isso, a condenação do Reclamado ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 22.491,53 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais 
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e cinquenta e três centavos), bem como, pelos danos materiais no valor 

de R$ 4.472,69 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta 

e nove centavos), além de indenização por danos morais. Em defesa, 

sustenta o Reclamado: - que não foi intimado para manifestar sobre os 

Embargos de Declaração opostos pela União; - que a decisão paradigma e 

a decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização cuidaram da 

discussão sobre remoção diante do interesse e a pedidos dos servidores 

e o direito à percepção da ajuda de custo, portanto, situação idêntica à do 

Reclamante; - que não havia possibilidade recursal para a decisão do 

Presidente da Turma Nacional, porquanto intimado do despacho 

meramente ordinatório, que determinava à Turma Recursal dos Juizados 

que readequasse o julgado, defendendo a regularidade na sua atuação e 

pugnando pelo indeferimento do pleito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial contém todos os requisitos exigidos 

pelos artigos 319 e 320 do CPC, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, restou demonstrado que a matéria debatida na demanda 

proposta em favor da parte Reclamante, na justiça federal, foi 

integralmente reapreciada por ocasião do julgamento do incidente de 

Uniformização de Jurisprudência e embargos declaratórios 

correspondentes, sendo que a situação concreta da parte Reclamante, em 

tese não salientada na impugnação aos Embargos de Declaração, já era 

fato consignado no incidente e foi objeto de apreciação na formação do 

entendimento final. Do mesmo modo, ausente a demonstração de 

“fundamento novo”, que poderia ter sido aventado em eventual recurso a 

demonstrar probabilidade do direito pretendido, ou seja, a matéria foi 

amplamente discutida em grau recursal na Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais Federais, no 

pedido de Uniformização de Jurisprudência. É certo que, para a 

configuração da perda de uma chance, revela-se necessária a análise 

atenta acerca das reais possibilidades de êxito do Reclamante, 

eventualmente perdidas em razão da desídia do seu patrono, não podendo 

a perda de prazo ensejar reconhecimento automático da sua 

responsabilização pelo referido instituto, se não comprovada a 

probabilidade efetiva na obtenção do direito pretendido. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 

DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em caso de responsabilidade de 

profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e 

diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as 

demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser 

solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de 

êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do 

causídico". Assim, "o fato de o advogado ter perdido o prazo para 

contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua 

automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma 

chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da 

probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa 

ou de ter a sua pretensão atendida" (REsp n. 993.936/RJ, Relator Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 

23/4/2012). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que 

impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do 

que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de 

origem examinou os elementos fáticos dos autos para concluir que 

inexistiam chances concretas de êxito do recurso apresentado 

intempestivamente. Dessa forma, a alteração do acórdão recorrido exigiria 

reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da 

súmula mencionada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 

4ª T - AgInt no AREsp nº 878524/SP – rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA – j. 16/05/2019 – DJe 23/05/2019). Grifei. Assim, reconheço 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021373-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAIMUNDO ADRIANO SOUSA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de e R$ 121,10 (cento e vinte e um reais e dez centavos). 

Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte 

autora, houve a habilitação da linha telefônica junto a empresa Reclamada, 

o que se verifica através do contrato assinado juntado aos autos, que 

gerou o inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. -DA JUNTADA DE 

DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em confidencialidade dos 

documentos juntados em contestação, uma vez que inexiste o conteúdo 

das chamadas ou outra violação ao direito de privacidade estabelecido 

pelo artigo 5º, XII da CF. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 
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dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de cadastro, 

documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 121,10 (cento e vinte e um 

reais e dez centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC 

c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 

c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 121,10 (cento e vinte e um reais e 

dez centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e 

correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) reconhecer a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020298-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020298-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSIVANIA ALVES RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo 

que os documentos juntados, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. A apresentação tão somente do instrumento particular de cessão de 

crédito não é capaz de comprovar a relação jurídica entre o Cedido e a 

parte Reclamante. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Resta, portanto, 

indevida a negativação do valor de R$ 936,35 (novecentos e trinta e seis 

reais e trinta e cinco centavos), em nome da parte Reclamante, por 

ausência de comprovação da relação jurídica. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 
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Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 936,35 

(novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), em nome da 

parte Reclamante; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

(17/12/2013) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021316-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANIR FORTUNATA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021316-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIANIR FORTUNATA DA LUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valore de R$ 1.672,91 

(Hum mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 
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e, d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado 

ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021334-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021334-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

REINALDO DE JESUS BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de R$ 90,62 (noventa reais e sessenta e dois centavos); - 

que não reconhece o referido débito. Em defesa a Reclamada aduz: - que 

ao contrário do que sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha 

((65) 99641-1288, com a migração para o plano pós pago o que se 

verifica através da contratação via telefone por meio da gravação juntada 

aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. -AUSENCIA DA 

PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja vista não estar 

condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo 

por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (gravação de áudio com a migração do 

plano, telas de cadastro, relatório de utilização dos serviços etc.), 

demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a parte 

Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância 

de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 90,62 (noventa reais e sessenta e dois 

centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, PROCEDENTE 

o pedido contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 90,62 (noventa reais e sessenta e dois 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) reconhecer a litigância de 

má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de 

Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020359-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ THAINA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020359-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BEATRIZ THAINA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTEÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia 

a parte Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome 

junto ao Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 520,91 (quinhentos e vinte 

reais e noventa e um centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, houve a contratação do cartão 

de crédito LOJAS AMERICANAS VISA INTL sob o nº 

0004180530579874017, se sua titularidade com diversas faturas 

inadimplidas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. Preliminar - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 
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esgotamento da via administrativa. - DA AUSENCIA DO DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020715-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020715-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei 

nº 9.099/95). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar Da Ilegitimidade Passiva Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva tendo em vista que a parte reclamada é legitima para 

figurar no polo passivo, eis que verdadeira responsável pela venda e pelo 

acompanhamento da entrega do produto, ademais, obtém lucro pelo 

negócio, restando demonstrado a relação consumerista, portanto, não 

havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte Reclamante adquiriu um livro no site da Reclamada em outubro de 

2019, pagando a quantia de R$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete 

centavos), que o produto não foi entregue, e quando contatou a 

Reclamada para a devolução dos valores despendidos, a Ré jamais 

cumpriu com sua contraprestação, não restituindo o demandante, nem 

promovendo a entrega do produto. Em que pese a Reclamada tenha 

juntado aos autos telas de sistema indicando a entrega do produto (id. 

28921785), as afirmações trazidas pela parte promovente se mostram 

verossímeis em razão dos contatos mal sucedidos com a Reclamada ao 

entregar o produto ou proceder o estorno dos valores conforme 

comunicação realizada no email juntado ao id. 27345090 e reforçado pela 

Reclamada que juntou o mesmo teor da comunicação no id. 28921785 . 

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, ao não efetuar o reembolso dos valores ante a não entrega do 

produto. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que 

se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se 

verificou no presente caso. Quanto aos danos materiais, entendo devido o 

reembolso do valor pago pelo aparelho celular na forma suscitada à 

exordial. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, 

ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial para declarar a rescisão do negócio jurídico condenar a Reclamada 
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a: a) pagar o valor de R$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete 

centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. a 

partir da citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso; 

e, b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020363-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020363-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LARISSA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito de R$ 125,50 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); - 

que não possui vinculo jurídico com a Reclamada. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar - DA NÃO INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O caso concreto revela discussão 

de relação comercial do tipo revenda, ou seja, não se enquadra na relação 

de consumo, sendo a parte Reclamante consumidora final. Deste modo, 

procede a preliminar, para não incidência do CDC. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. Diante 

da negativa da parte Reclamante em haver firmado relação contratual com 

a parte Reclamada, cabia a esta última comprovar a existência de relação 

comercial entre as partes, e a decorrente regularidade da cobrança, ônus 

do qual não se desincumbiu. As telas de computador colacionadas, 

isoladamente não se prestam a comprovar que a Autora era revendedora 

da parte Reclamada. Portanto, inexiste demonstração da relação comercial 

e, e tampouco, da legitimidade da dívida, limitando-se a patê Reclamada 

afirmar a ocorrência de fraude. Desta forma, tenho que a parte Reclamada 

encaminhou indevidamente os dados da parte Reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito, restando, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos experimentados de forma injusta. Nesse 

sentido: “Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O 

Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem 

adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de 

revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 

7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ – 3ª T – AgRg no AREsp 643845/MG AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2014/0344999-9 – REL. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE – J. 16/04/2015 - DJe 05/05/2015). Grifei. De outro 

lado, insta consignar que a parte Reclamante possui registro(s) 

negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso 

concreto a Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a 

título de dano moral. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não 

se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição 

indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias 

ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de 

inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S 

– REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL 

GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 125,50(cento 

e vinte e cinco reais e cinquenta centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 
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de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016664-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ELUANY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016664-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FLAVIA ELUANY GOMES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Processo: 

1016664-45.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A) De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o 

fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão 

independentemente da existência de culpa pela reparação de danos 

causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. 

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual 

o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de 

serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com 

base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, 

valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de 

que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, 

expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. 

Nesse sentido: “EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE 

PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA 

COMPRA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA 

DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE 

DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJRS – 4ª TR – RI nº 71008338501 – relª. juíza Gisele Anne 

Vieira de Azambuja – j. 27/02/2019). Grifei. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato principal foi a ocorrência de atraso de voo nacional, superior 

a 6 (seis) horas, submetendo a parte Reclamante e sua família (esposo 

filho menor), inicialmente à ausência de informações e, no decorrer do 

atraso, absoluta falta de atendimento às necessidades básicas 

(alternativa de acomodação em outro voo, alimentação, prestação de 

assistência etc...) tendo em vista que ficou por aproximadamente 4 horas 

dentro da aeronave. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Empresa Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A prova produzida pela parte 

Reclamante não sofreu nenhum abalo na manifestação da Empresa 

Reclamada que, na contestação, limitou-se a justificar o atraso por 

fechamento do aeroporto devido a questões climáticas. Deste modo, resta 

provado que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a 

impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como 

convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não 

afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ – 3ª T - REsp n. 1280372/SP – 

rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014). Grifei. Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. No caso concreto, o fato por 

si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova 

de sua ocorrência, mormente considerada a superioridade econômica 

entre a prestadora do serviço e o consumidor. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 
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reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as Empresas 

Reclamadas, de forma solidária a pagar título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 

362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017315-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017315-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDNEIA DIAS DA SILVA REQUERIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021154-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOBERTA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021154-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NOBERTA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, alegando que não possui 

débitos com a Reclamada, que entrou em contato através do protocolo n. 

2019.11/00002529061, ocasião em que a Reclamada atendeu seu pedido, 

realizado o cancelamento bem como a exclusão da negativação. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). -DA PERDA DO OBJETO Em que pese a empresa tenha 

cancelado o débito e retirado o nome da parte Autora dos órgãos de 

negativação, a discussão permanece quanto a existência dos danos 

morais. Rejeito a preliminar. -DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Ademais, o documento de id. 27484087 e a própria contestação 

demonstram o reconhecimento da inscrição indevida. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 
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para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, b) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020844-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOAO MAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020844-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURO JOAO MAZETO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 68,75 

(sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); - que não débitos com 

a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares -DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há 

que se falar em confidencialidade dos documentos juntados em 

contestação, uma vez que inexiste o conteúdo das chamadas ou outra 

violação ao direito de privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. 

-DA AUSENCIA DE PROVA MINIMA Verifico que a inicial está devidamente 

instruída, conforme arts. 319 e 320 do CPC, ademais, a prestação 

jurisdicional não está condicionada ao esgotamento da via administrativa. 

Rejeito a preliminar. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 
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necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito -II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018404-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018404-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIEL LUIZ DE MELO REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se 

pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou 

no presente caso. Restou incontroverso nos auto a falha na prestação de 

serviços em razão da cobrança indevida de valores superiores ao 

contratado, nas faturas com vencimento em 15.10.2019 e 15.11.2019 nos 

respectivos valores de R$ 217,33 (duzentos e dezessete reais e trinta e 

três centavos) e R$ 224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e 

quatro centavos), conforme min. 03:18 da alteração de plano de id. 

26598177 não impugnados pela Reclamada. Tal situação foi devidamente 

comprovada também através das faturas lançadas com valor acima do 

contratado (id. 26527361 e 26527364) e quitadas (mov.26527346 e 

26527348), que difere da fatura do mês de setembro de 2019 (id. 

26527356) enviada com o valor inicialmente pactuado. Ademais, inexiste 

impugnação do protocolo 719193239447340 de tentativa de regularização 

do plano juntados a inicial, deixando a Reclamada de trazer o contrato do 

pacote inicialmente pactuado, razão pela qual não logrou êxito ao 

demonstrar a legalidade da cobrança, ônus que lhe incumbia nos termos 

do art. 373, II do CPC. Quanto ao dano material, a Reclamante merece 

restituição em dobro da diferença dos valores indevidamente cobrados da 

seguinte forma: out/2019.: R$ 217,33 (duzentos e dezessete reais e trinta 

e três centavos); nov/2019.: R$ 224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e 

trinta e quatro centavos); diminuído do valor inicialmente pactuado, que 

alcança a totalidade de R$ 91,67 (noventa e um reais e sessenta e sete 

centavos), que em dobro atinge o patamar de R$ 183,34 (cento e oitenta e 

três reais e trinta e quatro centavos). O fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Isto 

posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

tornar definitiva a liminar concedida no mov. 26569558; b) condenar a 

parte Reclamada a restituir o valor de R$ 183,34 (cento e oitenta e três 

reais e trinta e quatro centavos), já calculados em dobro, a título de 

repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. e, 

correção monetária (INPC), a contar da citação; e, c) indeferir o pedido de 

dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018228-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018228-59.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALICE LAURA PLACIDO DE MOURA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 
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INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Pugna a parte Autora por indenização por danos materiais em razão 

da alteração unilateral do itinerário do voo contratado junto a empresa 

Reclamada. Todavia, o documento de id. 26487611 demonstra a 

comunicação antecipada da alteração, com a respectiva concordância da 

Reclamante, logo, apesar da existência de alteração contratual, a empresa 

Aérea, ante anuência, verifico que houve prestação dos serviços 

conforme o pactuado. Nesse sentido: Ementa: CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE 

HORÁRIO DO VOO E AEROPORTO. DANOS MATERIAIS NÃO 

INDENIZÁVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO PONTO. VIOLAÇÃO A 

ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(TJRS Recurso Cível, Nº 71008663759, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em: 08-08-2019) Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020643-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020643-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VICTOR DIAS DA COSTA TEODORO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Preliminar(es). - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Defiro o pedido de 

retificação do polo passivo para que passe a constar Banco Bradesco 

S/A CNPJ n. 60.746.948/0001-12. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que 

se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se 

verificou no presente caso. Trata-se de bloqueio injustificado no cartão de 

crédito/ débito, em que a parte Autora buscou informações na agencia, 

bem como através do protocolo de ligação n. 30814164433, sem sucesso 

quanto a resposta. Em que pese a reclamada tenha alegado o 

cancelamento do cartão por razões de inadimplência, não juntou extrato 

bancário, tampouco contestou o protocolo suscitado na inicial, trazendo 

verossimilhança as alegações autorais. Ademais, o banco Reclamado tem 

o dever de, em respeito ao consumidor, comunicar-lhe previamente acerca 

de qualquer supressão/redução/bloqueio do crédito antes concedido, bem 

como, expor os motivos desta conduta, providência essa não comprovada 

nos autos. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. DANO MORAL. 1. São pressupostos da caracterização 

do dano moral na espécie a comprovação da ocorrência do dano, a 

ilicitude na conduta do agente e o nexo de causalidade entre o agir da ré e 

o prejuízo causado à vítima. 2. O óbice à utilização do cartão de 

débito/crédito que acessa a conta salário da parte autora, em razão de 

bloqueio imposto de inopino e sem qualquer aviso prévio pela instituição 

financeira, consiste em ilícito que merece censura. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório 

deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente 

fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o 

interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes 

jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo 
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momento, deve-se considerar as características do caso concreto, 

levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que arbitrada 

indenização no montante de R$ 4.000,00, sopesadas as peculiaridades do 

caso concreto, consoante com os precedentes desta Câmara para casos 

similares. APELO PROVIDO.(TJRS Apelação Cível, Nº 70080259997, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em: 26-03-2019) No caso concreto, o fato 

ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações 

da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Determino que a secretaria promova a retificação do polo passivo a 

fim de que passe a constar Banco Bradesco S/A CNPJ n. 

60.746.948/0001-12. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- 

II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016772-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA MACHADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016772-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JORGINA MACHADO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a Reclamante: - que realizou a 

contratação dos serviços, telefone, através do plano controle no valor fixo 

de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); - que a 

partir do dia 08/11/2019 a empresa reclamada suspendeu, indevidamente 

os serviços, mesmo estando adimplente; - que a fim de resolver a 

pendencia de forma administrativa, entrou em contato com a Reclamada 

conforme protocolo de atendimento n. 2019929272951, mas não obteve 

êxito. Assim, requer o restabelecimento dos serviços e indenização por 

danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar(es). - DA DESCONSIDERAÇÃO DE PROTOCOLO 

Defiro o pedido, e desconsidero o documento protocolado nos ids. 

28563636; 28564107; 28564134; 28564135; 28564140. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26408991). Em que pese a 

parte Reclamada alegar que os serviços estavam sendo prestados, não 

apresenta qualquer prova a fim de corroborar suas alegações, sobretudo 

porque a fatura juntada nos ids. 28565019 e 28564994 evidenciam as 

alegaçoes autorais pois atestam a não utilização dos serviços no período 

de 09.11.2019 a 28.11.2019. Ademais, a Reclamada não impugnou os 

protocolos de atendimento apresentados, a fim de desconstituir os fatos 

narrados, nem mesmo apresentou a gravação dos áudios respectivos. 

Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma 

excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). O fato 

reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor 

comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. 

Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva 

da parte. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA 

FIXA. CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO PARA restabelecimento da linha 

telefônica. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. declaração de inexigibilidade da 

fatura no período em que o telefone esteve indisponível. DANO MATERIAL 

QUE SE CONSUBSTANCIA NA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO 

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA, QUE FUNCIONA VIA 

TELEFONE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA AFASTAR A 

CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA FATURA 

IMPUGNADA, EIS QUE, SEQUER FOI PAGA PELO AUTOR. AFASTADA 

TAMBÉM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. interrupção do serviço, na espécie, não desborda do 

mero descumprimento contratual. não restou demonstrado pelO autor qual 

o prejuízo efetivamente experimentado, a lastrear indenização a TAL título. 

AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE OU IMAGEM 

DO AUTOR. Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.” 

(TJRS – 4ª t – ri Nº 0005621-89.2017.8.21.9000 – relª. juíza GLAUCIA DIPP 

DREHER – j. 05/05/2017). Grifei. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

o pedid para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela concedida na 

decisão de id. 26408991; e , b) indeferir o pedido de dano moral, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019980-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019980-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NEUSA MARIA BAMBERG REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DO PEDIDO DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inexiste 

pagamento de custas em primeiro grau no rito dos Juizados Especiais, 

salvo em casos decorrentes da litigância de má-fé. - DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. A presente preliminar se confunde com o mérito e 

com ele será analisada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto ao Reclamado, relativo às linhas de telefone nº (65) 99629-9844 e 

(65) 99948-8789, bem como, a devolução em dobro dos valores pagos 

indevidamente pelas referidas linhas e a reparação por danos morais 

decorrentes, porquanto oriundas de contrato fraudulento, formalizado em 

seu nome. No caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção das 

cobranças relativas às linhas de telefone contratadas por terceiro, em seu 

nome, acima indicadas, pela Reclamada, pois a própria Reclamante 

reconhece que as linhas de nº (65) 99629-9844 e (65) 99948-8789 foram 

canceladas pela Reclamada após formalização de reclamação 

administrativa, com retificação das faturas correspondentes, afastando 

integralmente os valores não contratados. Nesse contexto, inexiste 

comprovação de pagamento realizado em valores diversos do fixado para 

a linha de telefone efetivamente contratada pela Reclamante (65 - 

9963-8805), não havendo que se falar em devolução de valores não 

despendidos. Ademais, ainda que admitida a ocorrência de cobrança 

indevida, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, 

sobretudo porque não houve a inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito e as cobranças contestadas foram 

imediatamente afastadas pela Reclamada, tão logo comunicada a fraude. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA 

DEMANDADA. ART. 333,II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO 

DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE 

RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, DESDE QUE 

COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3º, IV, DO CPC. DANO 

MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO 

GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 1ª T - RI nº 

71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 

– p. 05/10/2015). Grifei. Por fim, não verificada a demonstração de nexo 

causal entre conduta atribuída à Reclamada e os danos resultantes de 

contratações fraudulentas formalizadas com outras empresas, não 

havendo comprovação de que a contratação realizada pelo falsário com a 

Reclamada, em nome da Reclamante, influiu na contratação efetivada com 

outros fornecedores, sem o qual não há que se falar em responsabilidade 

civil. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Isto posto, rejeito as preliminares 

e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016102-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016102-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERALDO RODRIGUES ALVES REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Processo Nº: 

1016102-36.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029244-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANES ROBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1029244-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANES ROBERTO DA COSTA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA 1ª RECLAMADA. A 1ª Reclamada suscita sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente reclamação, alegando que não 

possui domínio sobre os produtos anunciados e vendidos pelos seus 

parceiros. É uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do 

Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, e 18, expressamente 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOK DA MARCA APPLE PELA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELO SITE QUE INTERMEDIOU A 

COMPRA - MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS. DEVER DE RESTITUIR A 

QUANTIA PAGA PELO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. 

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO “. (TJRS – 1ª TR – RI nº 71008386211 – rel. 

Roberto Carvalho Fraga – j. em: 30-04-2019) Rejeito, portanto, a preliminar 

suscitada pela Reclamada, porquanto responsável pela oferta do serviço 

reclamado, integrando a cadeia de fornecimento. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços 

das Reclamadas, pois inegável que o negócio jurídico firmado entre as 

partes, para aquisição de aparelho de ar condicionado, foi desfeito pelo 

Reclamante diante do atraso na entrega, no entanto, sem interrupção da 

respectiva cobrança. Trata-se, no caso, de relação de consumo, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Havendo a restituição integral dos valores 

despendidos com a aquisição de produto não entregue, no curso do feito, 

prejudicada está a pretensão de repetição do indébito. No caso concreto, 

o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA 

COMPRA DEVIDO O ATRASO NA ENTREGA DAS MERCADORIAS. 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA, 

NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. INSCRIÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL 

IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00, QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO AQUÉM DOS PARÂMETROS 

ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJRS – 1ª TR – RI nº 

71009066366 – rel.ª Fabiana Zilles – j. em: 26-11-2019). No mais, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão 

contida na inicial para: a) condenar as Reclamadas, solidariamente, a 

pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e b) 

não incluir o valor do dano moral arbitrado em despesas dedutíveis em 

imposto de renda, extinguindo o feito com julgamento de mérito Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016467-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPIRITO SANTOS MANOEL LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016467-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ESPIRITO SANTOS MANOEL LEITE REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Processo nº 1016467-90.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
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21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. 

Trata-se de suspensão indevida no fornecimento de água ocorrida no dia 

05.11.2019, sob a alegação de inadimplemento, em que a parte Reclamada 

sustenta erro de digitação do código de barras. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela (id. 26077665). A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. Restou incontroverso nos autos 

a ocorrência de suspensão dos serviços, em razão de erro na leitura do 

código de barras. Porém, em que pese a fatura com vencimento em 

16.09.2019 ter sido quitada somente no dia 07.10.2019 (id. 26041441), 

verifica-se no histórico de pagamento (id. 28436860), que na data da 

suspensão, inexistia débitos inadimplidos. Dessa forma, uma vez 

comprovado o pagamento, que já foi reconhecido pela Reclamada, não há 

como imputar ao cliente eventual falha no repasse do valor. Nesse sentido 

o corte no fornecimento de água atesta a falha na prestação de serviços. 

Observo que realmente houve erro de digitação do código de barras da 

fatura trazida à controvérsia, contudo, considerando que a parte 

reclamante efetuou o pagamento em correspondente bancário, 

estabelecimento devidamente conveniado pela reclamada para receber 

seus títulos, e que quem faz o preenchimento das informações para 

pagamento são os seus funcionários e não a parte reclamante, eventual 

equívoco na digitação do código de barras não pode ser imputado à 

autora. Incumbe à Reclamada escolher bem seus parceiros comerciais. 

Assim, no caso, não se pode reconhecer como legítimo o ato 

administrativo praticado pela empresa Reclamada, eis que se encontra 

comprovado nos autos que os débitos que teriam originado a suspensão 

dos serviços estariam devidamente quitados em data anterior ao corte, 

não subsistindo assim, razões plausíveis para que o funcionário da 

Reclamada efetuasse seu mister, sem que ao menos certificasse se a 

fatura de fato não havia sido adimplida, o que poderia ter sido efetuado 

com a simples solicitação da apresentação do comprovante pela parte 

Reclamante. No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 26077665; b) condenar 

a Reclamada a pagar à Reclamante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação valida; e, c) tratando-se de condenação, por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com resolução do 

mérito. (Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016642-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA KAROLINE DA CONCEICAO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016642-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KEILLA KAROLINE DA CONCEICAO NEVES REQUERIDO: CONDOMINIO 

CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese, que: - no dia 28.09.2019 estacionou seu veículo 

nas dependências da Reclamada, e que ao sair, notou que seu capacete 

havia sido furtado; - que procurou o setor responsável sem obter êxito, 

tendo realizado o boletim de ocorrência. Pugnou ao final por indenização 

por danos materiais e morais em decorrência do fato descrito. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste 

modo, pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: 

“(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da 

causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem 

entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade 

de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito 

ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Não comprovada a ocorrência de furto de pertences do Reclamante 

nas dependências da Reclamada, considerando que sequer restou 
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demonstrada a existência dos referidos bens, porquanto 

desacompanhada a Reclamação de documentos capazes de comprovar a 

propriedade dos objetos reclamados, não sendo o B.O. competentes para 

tal finalidade. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Especialmente em razão não comprovação de sinais de 

arrombamento no veículo da Reclamante, bem como ausência de 

reclamação formal administrativa fragilizam a verossimilhança das suas 

alegações. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da 

LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito 

- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016755-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016755-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RUBENS KLEY SOUZA LOPES REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese, ter sofrido abordagem 

vexatória nas dependências externas do estabelecimento Reclamado 

pelos seus prepostos, após o pagamento da compra para conferencia da 

nota fiscal. Pela Reclamante foi requerido julgamento antecipado da lide. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O STF declarou a constitucionalidade da lei municipal que proíbe a 

conferencia de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos 

comerciais localizados na cidade, conforme julgamento dA 2ª Turma. RE 

1.052.719 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018, 

trazendo validade a lei munipal n. 5.860/2014. Todavia, não restou 

demonstrado a existência de abordagem excessiva ou vexatória por parte 

de prepostos do Reclamado, uma vez que não foi colacionado reclamação 

administrativa ou boletim de ocorrência, inexistindo portanto, prova de 

prática que qualquer ato ilícito pelo Reclamado, a ensejar a sua 

responsabilização por dano moral. Salienta-se que o estabelecimento 

comercial pode tomar providencias necessárias a proteção de seu 

patrimônio, desde que não incorra em excessos a lesionar terceiros. 

Portanto, das provas carreadas aos autos, tem-se que a abordagem à 

Reclamante não ultrapassou os limites do tolerável para o exercício regular 

de direito, inexistindo prova da falha na prestação do serviço por parte do 

demandado. Nesse sentido: ?EMENTA: ABORDAGEM EM 

SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE EXCESSO OU 

CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. APELO 

DESPROVIDO?. (Apelação Cível Nº 70075452375, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Julgado em 28/03/2018). Ainda que se considere a responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração 

da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação 

de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017729-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE PAULA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017729-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GRACIENE PAULA DE ARRUDA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em 

síntese, que: - no dia 02/05/2019, enquanto estacionou se veículo no pátio 

da empresa ré e enquanto fazia compras teve seu veículo furtado; - que o 

vidro foi quebrado e foi subtraído uma carteira com R$ 400,00 

(quatrocentos reais); - que tentou resolver com o gerente do 

estabelecimento, sem êxito. Pugnou por indenização por danos morais e 

materiais. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 
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sendo, portanto, dispensável dilação probatória inclusive com pedido de 

julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Não comprovada a ocorrência de furto de pertences do 

Reclamante nas dependências da Reclamada, considerando que sequer 

restou demonstrada a existência dos referidos bens, porquanto 

desacompanhada a Reclamação de documentos capazes de comprovar a 

propriedade dos objetos reclamados, não sendo o B.O. ilegível competente 

para tal finalidade. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Especialmente em razão da ausência de provas quanto a 

propriedade do veículo e de que as fotos foram tiradas nas dependências 

da Reclamada, fragilizam a verossimilhança das suas alegações. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007151-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT15425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MARIO MACHADO MONTEIRO BLANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 107151-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR Reclamado: MARIO MACHADO 

MONTEIRO BLANCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. 

Noticia a Reclamante: - que é credor da reclamada no total atualizado de 

R$ 11.737,92 (onze mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e dois 

centavos), referente ao termo de acordo extrajudicial para pagamento dos 

aluguéis inadimplidos pela parte ré do imóvel mobiliado localizado na Rua 

Havana, n. 02, Bairro Jardim das Américas, Residencial Village das 

Palmeiras, Ap. 103, Cuiabá-MT. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar(es). - DA REVELIA. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação, e tão 

pouco apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos do 

art. 344, do CPC, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

caso, restou incontroverso a relação jurídica entre as partes e o débito da 

Reclamada, bem como o descumprimento da avença referente a quitação 

dos aluguéis inadimplidos. Ora, se a parte reclamada não produz as 

provas necessárias para comprovar o pagamento do débito cobrado 

nessa demanda, entendo não ser possível reconhecer o cumprimento do 

ônus que lhe incumbia, ou seja, trazer ao processo a prova verossímil de 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, outro caminho não 

há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente o pedido 

contido na petição inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para o fim 

de: a) decretar a revelia da reclamada; e b) condenar a reclamada a pagar 

à parte autora a importância de R$ 11.737,92 (onze mil setecentos e trinta 

e sete reais e noventa e dois centavos), com juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC devidos da data do cálculo juntado em ID 

23784100 dos autos (11/09/2019). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo 

SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014879-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PARDIM BELLAVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014879-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIELA PARDIM BELLAVER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. A parte Reclamante pretende ser 

reparada pelos danos morais oriundos do atraso no cumprimento do 

horário do voo originalmente contratado da Reclamada, de 05 (cinco) 

horas. Em defesa, a parte Reclamada afirma que o atraso do voo decorreu 

de fazer a readequação do tráfego aéreo, sustentando a ausência de 

demonstração de danos morais. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, uma vez 

comprovado pela Autora a subsistência da pretensão, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 
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modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da 

forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso concreto, a 

situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante, notoriamente diante da falta de assistência 

à consumidora. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018664-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RARYSSA MILLY CORTEZ CANLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018664-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RARYSSA MILLY CORTEZ CANLI REQUERIDO: IRINEU PACHECO DE 

OLIVEIRA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos materiais, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e morais, oriundos de vício 

apresentado em prótese capilar adquirida da parte Reclamada e não 

reparado. Para corroborar sua irresignação, a parte Reclamante 

apresentou recibos de pagamento da aquisição e reparo da prótese 

capilar; conversa mantida com preposta da parte Reclamada, via aplicativo 

de conversação (WhatApp), demonstrando negociação havida entre as 

partes para reparação do vício apresentado na prótese capilar; 

fotografias ilustrando o vício apresentado; e gravações de áudio 

ilustrando conversas mantidas com a preposta da Reclamada, tratando da 

reparação do vício apresentado na prótese capilar. Em defesa, a parte 

Reclamada imputa a culpa pela falha apresentada na referida prótese à 

própria Reclamante, suscitando a decadência do direito reclamar o vício, 

sem refutar a obrigação assumida de repará-lo. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela (id. 26627460). A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. Análise do conjunto probatório 

amealhado aos autos revela que a prótese capilar adquirida pela 

Reclamante da parte Reclamada apresentou falhas que a tornaram 
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impróprias para o uso, as quais a parte Reclamada assumiu a obrigação 

de repará-las, no entanto, sem lograr êxito, caracterizando falha na 

prestação do serviço. No caso, caberia à parte Reclamada, por força do 

art. 373, II, do CPC c.c. art. 6º, VIII, do CDC, comprovar que o vício 

decorreu de culpa da Reclamante, assim como a data posterior, ou não, da 

apresentação do vício discutido, ônus do qual não se desincumbiu. 

Ademais, irrelevante deliberar sobre tais questões, quando restou 

incontroverso que a parte Reclamada assumiu a obrigação de reparar as 

falhas apresentadas na prótese capilar, supostamente depois de 

decorrido o prazo, inclusive, recebendo para isso, a corroborar a sua 

responsabilidade no resultado inexitoso, nos termos do art. 389 do CC. 

Portanto, a devolução integral e de forma simples do valor pago na 

aquisição e reparação de prótese capilar inadequada para uso é medida 

escorreita. O dano surge da peculiaridade do caso, em vista de não se 

tratar tão somente da má qualidade do produto, mas também de afronta à 

dignidade pessoal da Reclamante, refletida na consideração dos outros e 

no sentimento da própria pessoa, quanto à sua imagem, frustrando legítima 

pretensão de fazer uso comum de bem tido como durável. Ao final, a 

consumidora pagou por um produto e recebeu em troca transtornos e 

desgastes. Assim, a conduta noticiada ostenta potencial ofensa a direito 

da personalidade da parte Reclamante, a qual faz jus à compensação pelo 

abalo extrapatrimonial experimentado, visto que foi submetida a mais de 

uma tentativa frustrada de resolução do problema, experimentando assim 

diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento 

corriqueiro. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Verificado o descumprimento da decisão antecipatória (id. 

26627460), no entanto, postergo a aplicação da multa à fase de 

cumprimento de sentença. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

parte Reclamada: a) a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um 

por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o desembolso; b) a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida, e correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ) c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014939-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ANICESIO MAMORE NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014939-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TEREZA ANICESIO MAMORE NETA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Acolho a 

preliminar suscitada, a fim de retificar o polo passivo, passando a constar 

a pessoa jurídica responsável pelo transporte aéreo, a saber: Gol Linhas 

Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. A parte Reclamante pretende 

ser reparada pelos danos morais oriundos do atraso no cumprimento do 

horário do voo originalmente contratado da Reclamada, de 

aproximadamente 05:30hs. Em defesa, a parte Reclamada afirma que o 

atraso do voo decorreu da necessidade de realizar manutenção não 

programada na aeronave alocada para o voo, sustentando a ausência de 

demonstração de danos morais. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, uma vez 

comprovado pela Autora a subsistência da pretensão, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da 

forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso concreto, a 

situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 
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dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante, notoriamente diante da falta de assistência 

à consumidora. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Determino que a Gestora proceda às devidas 

alterações no sistema, passando a constar como parte Reclamada: Gol 

Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001-59. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014202-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, 

etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação nos valores de R$ 

2.003,07 (dois mil e três reais e sete centavos) e outra no valor de 190,61 

(cento e noventa reais e sessenta e um centavos). Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -AUSENCIA DA 

PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja vista não estar 

condicionada a prestação jurisdicional ao esgotamento da via 

administrativa. - DA AUSENCIA DO DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado é válido. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações, isoladas e eventualmente apresentadas, 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 
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nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 

2.003,07 (dois mil e três reais e sete centavos) e R$ 190,61 (cento e 

noventa reais e sessenta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014227-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEITE GATTASS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014227-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME REQUERIDO: BRUNO 

LEITE GATTASS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar - Da revelia. A(s) parte(s) Reclamada(s), apesar de 

devidamente citada(s), deixou(aram) de comparecer à audiência 

conciliatória, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia. Entretanto, a revelia faz presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito 

disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, 

restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Nesse sentido: 

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL 

USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO BEM. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO, 

QUANDO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA, QUE NÃO FOI CAUTELOSA NO MOMENTO DA COMPRA. 

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL 

NEGADA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. RÉU 

REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. 

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. 

juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019). Grifei. Mérito. - 

PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Trata-se de ação de cobrança de duplicata protestada, em que a 

parte Autora sustenta ser credora do débito de R$ 351,56 (trezentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Ocorre que a duplicata 

deve necessariamente demonstrar a causa debendi, ou seja, a origem 

comercial da compra e venda ou prestação de serviços, o que não se 

verifica no presente caso uma vez que inexiste nota fiscal ou outro 

comprovante que ateste a relação oriunda do débito. Dessa forma 

incumbiria a parte Autora a demonstração da existência do débito, bem 

como a higidez do título, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÕES DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONJUNTA. APELOS 

INTERPOSTOS EM DUPLICIDADE. APRESENTADOS DOIS RECURSOS 

CONTRA A MESMA SENTENÇA APENAS O PRIMEIRO DELES DEVE SER 

CONHECIDO. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO 

RECURSAL. PROTESTO DE TÍTULO. A DUPLICATA SEM ACEITE SOMENTE 

É HÁBIL A EMBASAR PLEITO DE COBRANÇA QUANDO ACOMPANHADA 

DE PROVA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU 

COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. CONSTITUI 

ÔNUS DA PARTE QUE SUSTENTA A HIGIDEZ DO TÍTULO DE CRÉDITO A 

COMPROVAÇÃO DE SUA VALIDADE. CASO DOS AUTOS EM QUE A 

CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE E O NÃO PAGAMENTO É FATO 

INCONTROVERSO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO PROTESTO. 

DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO 

EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.105/2015. 

INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA REFERIDA 

LEGISLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. NEGARAM 

PROVIMENTO AO PRIMEIRO E NÃO CONHECERAM DO SEGUNDO 

RECURSO INTERPOSTO.( TJRS Apelação Cível, Nº 70083702977, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em: 09-03-2020). Grifei Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconheço a revelia das 

Reclamadas, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria 

pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. 

WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002650-56.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DAIANE GASPAR DA SILVA Reclamado: CLARO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a Reclamante: - que é titular do 

serviço da Requerida no plano “Multi Claro Novo Pós Tudo com Ap”, 

vinculado as linhas telefônicas de n. (65) 99201-9216 / 99335-2140 / 

99285-5433; - que no mês de outubro/2018 estava inadimplente com o 

débito de R$ 899,58 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito 

centavos) e formalizou acordo para adimplir a fatura (ID 22583537); que 

descumpriu a avença por dificuldade financeira, mas no mês de 

janeiro/2019 quitou a integralidade das parcelas existentes em aberto, no 

total de R$ 286,81 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um 

centavos); que no mês de junho/2019 a Reclamada procedeu com a 

suspensão dos serviços das linhas telefônicas em duas oportunidades, 

por suposta inadimplência com a parcela do acordo com vencimento do 

mês de março/2019, sendo comprovado a adimplência pela autora os 

serviços foram restabelecidos. Assim, em razão da suposta falha na 

prestação de serviços da empresa ré, requer indenização pelos danos 

morais suportados. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do 

que sustenta a parte autora, a suspensão do serviço ocorreu uma única 

vez em 25/06/2019, por inadimplência no pagamento das faturas, sendo o 

serviço reativado dois dias depois em 28/06/2019, em razão do envio do 

comprovante de pagamento pela parte autora. Afirma que inexiste relato 

nos autos de abalo a honra e moral subjetiva do postulante, ou sequer 

prova de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. O 

cerne da controvérsia está relacionado a existência de danos morais, em 

razão da suspensão dos serviços nas linhas telefônicas contratadas pela 

parte autora junto a Reclamada. No caso em análise, a parte Reclamada 

confirmou que os serviços foram suspensos no dia 25/06/2019, por 

inadimplência de faturas e do acordo formalizado com a Reclamante. 

Contudo, ao analisar os documentos apresentados nos autos, não é 

possível reconhecer qual débito ensejou a interrupção. Ora, a própria 

parte autora confirmou que o acordo foi descumprido no que tange ao 

pagamento das parcelas, mas que na data de 03/01/2019, quitou todas as 

parcelas vencidas e vincendas, situação essa não negada pela 

Reclamada. De outro lado, ainda que a Reclamante estivesse adimplente 

com a fatura de cobrança mensal do serviço, visto que enviou o 

comprovante a empresa ré no mês de junho/2019, a situação narrada na 

exordial não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum 

nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, 

ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da 

parte. Ademais, de acordo com as provas produzidas no corpo da 

contestação, a linha telefônica permaneceu bloqueada entre os dias 

25/06/2019 a 28/06/2019, sem que houvesse qualquer prova do efetivo 

prejuízo suportado pelo consumidor pela suspensão. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. CONSUMIDOR. 

DETERMINAÇÃO PARA restabelecimento da linha telefônica. 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. declaração de inexigibilidade da fatura no 

período em que o telefone esteve indisponível. DANO MATERIAL QUE SE 

CONSUBSTANCIA NA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO SERVIÇO DE 

MONITORAMENTO E SEGURANÇA, QUE FUNCIONA VIA TELEFONE. 

SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO 

À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA FATURA IMPUGNADA, EIS 

QUE, SEQUER FOI PAGA PELO AUTOR. AFASTADA TAMBÉM A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

interrupção do serviço, na espécie, não desborda do mero 

descumprimento contratual. não restou demonstrado pelO autor qual o 

prejuízo efetivamente experimentado, a lastrear indenização a TAL título. 

AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE OU IMAGEM 

DO AUTOR. Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.” 

(TJRS – 4ª t – ri Nº 0005621-89.2017.8.21.9000 – relª. juíza GLAUCIA DIPP 

DREHER – j. 05/05/2017). Grifei. Assim, ausente a demonstração do 

efetivo dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, o pedido de dano 

moral deve ser julgado improcedente. Pelo exposto, com fundamento no 

art. 487 I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Fica revogada 

eventual decisão antecipatória já proferida. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo 

SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018621-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018621-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE LUIZ BERTONI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 
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PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

e contrato, junto a Reclamada, bem como, indenização por danos morais e 

materiais, por cobrança indevida de multa de fidelização não contratada. 

Em defesa, a parte Reclamada defende a legalidade da cobrança, no 

entanto, não apresenta nenhum documento apto a comprovar o ajuste de 

fidelização do serviço contratado, com pagamento de multa, em caso de 

descumprimento. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente o ajuste de pagamento de 

multa por quebra de fidelização, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Portanto, a 

restituição integral do valor pago por multa de fidelização não contratada, 

na monta de R$ 700,45 (setecentos reais e quarenta e cinco centavos), 

merece acolhimento. No que se refere ao pedido de declaração de 

cancelamento do contrato firmado com a Reclamada e de inexistência de 

eventuais débitos em nome do Reclamante, diante da ausência de 

impugnação específica por parte da promovida, somado à apresentação 

de comprovante de pagamento dos débitos gerados até a mencionada 

portabilidade para outra operadora, tem-se que seu deferimento é medida 

escorreita. Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa 

o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte 

Reclamante, cuja demonstração se exige por não ser o caso de dano 

presumido. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança 

indevida por serviço não contratado, em relação de consumo, via de 

regra, incumbe à ré fazer prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não desincumbido no 

caso dos autos, pois deixou de comprovar a solicitação, contratação ou 

utilização dos serviços cobrados indevidamente. Assim, imperiosa é a 

manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos serviços e 

débitos cobrados indevidamente. II. Os valores exigidos indevidamente 

pela ré e pagos pela autora deverão ser repetidos em dobro, na forma do 

artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , pois 

houve cobrança indevida de serviço diverso do contratado e o fornecedor 

não comprovou hipótese de engano justificável. III. A cobrança por 

serviços não contratados, por si só, não enseja condenação à 

indenização por danos morais. In casu, não verificada lesão ao direito de 

personalidade da autora. IV. Sucumbência redimensionada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 17ª CC - AC nº 

70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 18/04/2019). 

Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) 

declarar cancelado o contrato discutido neste, bem como inexistentes 

eventuais débitos resultantes; b) condenar a Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de indenização por danos 

materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária 

(INPC) desde a citação; c) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004638-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004638-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 

LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de 

defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (mov. 23040013). A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 
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desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. A presente demanda versa sobre existência de ligações 

excessivas para cobrança de débitos de terceiros, dentro de veículo de 

comunicação da parte Reclamante. Como resposta, a Reclamada sustenta 

que os prints de tela não podem ser atribuído ao celular do Autor ou que 

as chamadas foram realizadas pela Reclamada. No caso concreto, 

nota-se que a autora trouxe os números de telefone utilizados pela 

empresa Reclamada, demonstrando a existência de contatos excessivos, 

fazendo prova dos fatos constitutivos. Ademais, incumbia a demandada 

elucidar o motivo do excesso de contato, que tal prática não é inerente a 

empresa, ou que não possui o número do Autor em seu banco de dados, 

conforme artigo 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo 

ilógico para prestadora de serviços permanecer enviando notificações ou 

ligações direcionada a pessoa do Autor. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERECIMENTO DE 

SERVIÇOS VIA LIGAÇÔES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELA RÉ. 

EXCESSO DE LIGAÇÕES REALIZADAS COTIDIANAMENTE (26 LIGAÇÕES 

EM 06 DIAS). PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA 

CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR 

COTIDIANO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO 

MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO POR ESTAR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EVENTUAL INVIABILIDADE 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA NA 

SENTENÇA DEVE SER ALEGADA EM FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO.( TJRS Recurso Cível, Nº 71008906067, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 17-09-2019). Grifei Assim, retirada do telefone pertencente à 

parte Autora da base de dados da Reclamada é medida que se impõe. O 

fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar 

definitiva a liminar concedida no mov 23040013; b) indeferir o pedido de 

danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito -II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAEL MEIRA (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005047-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RIVAEL MEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório 

(artigo 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. A Reclamante, em estreita síntese, alega ter firmado 

contrato empréstimo com a Reclamada, todavia, sem sua aquiescência, foi 

firmada outra modalidade de contrato, qual seja, cartão de crédito 

consignado; acrescenta que o montante descontado ultrapassa a 

importância de R$ 5.682,94 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos); que o débito originalmente contraído foi de R$ 

543,90 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos); sustenta 

ainda a nulidade das clausulas contratuais, bem como a necessidade de 

revisão da taxa de juros; pelo que pleiteia a suspensão dos descontos, a 

declaração de nulidade contratual, a declaração de inexistência do saldo 

devedor, a modificação do contrato aliada a alteração da taxa de juros, a 

devolução em dobro dos valores, e indenização por danos morais. No 

caso, a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia contábil, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar o quantum a, eventualmente, ser devolvido, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Assim, ainda que a 

decisão fosse favorável a Reclamante, não haveria a possibilidade de 

mensurar o valor exato a ser restituído, haja vista as cláusulas constantes 

no contrato firmado, o que consequentemente tornaria a sentença ilíquida, 

o que é estritamente proibido pelo artigo 38, § único, da Lei nº 9.099/95. 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no 

artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito o presente feito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014089-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014089-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDO VIEIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório (artigo 38 da Lei 

9.099/95). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. A 

Reclamante, em estreita síntese, que é titular da conta poupança n. 

0540.621.541-7 no valor de C$ 42.992,39 (quarenta e dois mil novecentos 

e noventa e dois cruzeiros e trinta e nove centavos) em 31.03.1990, 

pugnando a restituição do valor de R$ 18.148,14 ( dezoito mil cento e 

quarenta e dois reais e quatorze centavos), em decorrência da 

atualização monetária. No caso, a causa em exame ostenta complexidade 

em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia contábil, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código 

de Processo Civil, justamente para apurar o quantum a, eventualmente, ser 

devolvido, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e 

informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, 

consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Assim, 

ainda que a decisão fosse favorável a Reclamante, não haveria a 

possibilidade de mensurar o valor exato a ser restituído, o que 

consequentemente tornaria a sentença ilíquida, o que é estritamente 

proibido pelo artigo 38, § único, da Lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 
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causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010273-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIANEY CRISTOVAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010273-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VIANEY CRISTOVAO DE ARRUDA REQUERIDO: L M RODRIGUES MOVEIS 

PLANEJADOS - ME, LUIZ MARIO RODRIGUES Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar - Da revelia. A(s) parte(s) Reclamada(s), apesar de 

devidamente citada(s), deixou(aram) de comparecer à audiência 

conciliatória, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia. Entretanto, a revelia faz presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito 

disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, 

restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Nesse sentido: 

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL 

USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO BEM. VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO, 

QUANDO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA, QUE NÃO FOI CAUTELOSA NO MOMENTO DA COMPRA. 

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL 

NEGADA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. RÉU 

REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. 

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. 

juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019). Grifei. Mérito. - 

PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Visando a rescisão contratual pela inexecução do contrato, bem 

como a restituição do valor indevidamente pago no importe de R$ 

13.000,00, a parte Autora deixou de trazer documentos suficientes para 

amparar suas alegações, sobretudo porque o comprovante de 

transferência bancária juntado no id. 24481606 indica terceiro, fora da lide 

como favorecido do deposito. Ademais, o contrato de id. 24481605 não foi 

juntado na sua integralidade, logo a análise da responsabilidade acerca do 

pagamento restou prejudicada. Ainda que se considere a responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração 

da verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação 

de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconheço 

a revelia das Reclamadas, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito -II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014628-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014628-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WELITON SILVA NUNES REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 
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considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, indenização por danos morais, por cobrança indevida 

de multa de fidelização não contratada. Em defesa, a parte Reclamada 

defende a legalidade da cobrança, no entanto, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar o ajuste de fidelização do serviço 

contratado, com pagamento de multa, em caso de descumprimento. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 25600900). Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre 

as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente o ajuste de 

pagamento de multa por quebra de fidelização, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Registro que o Reclamante indicou os 

números de protocolo de atendimento mantido com a Reclamada, quando 

contratou o serviço discutido, os quais não foram impugnados, tampouco 

apresentadas as respectivas gravações de áudio, demonstrando a 

contratação da referida multa de fidelização. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço e, se não a produzir, será 

responsabilizado. Portanto, a declaração de inexistência de débito é 

medida imperiosa, porquanto não demonstrada a legalidade da sua origem. 

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte 

Reclamante, cuja demonstração se exige por não ser o caso de dano 

presumido. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança 

indevida por serviço não contratado, em relação de consumo, via de 

regra, incumbe à ré fazer prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não desincumbido no 

caso dos autos, pois deixou de comprovar a solicitação, contratação ou 

utilização dos serviços cobrados indevidamente. Assim, imperiosa é a 

manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos serviços e 

débitos cobrados indevidamente. II. Os valores exigidos indevidamente 

pela ré e pagos pela autora deverão ser repetidos em dobro, na forma do 

artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , pois 

houve cobrança indevida de serviço diverso do contratado e o fornecedor 

não comprovou hipótese de engano justificável. III. A cobrança por 

serviços não contratados, por si só, não enseja condenação à 

indenização por danos morais. In casu, não verificada lesão ao direito de 

personalidade da autora. IV. Sucumbência redimensionada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 17ª CC - AC nº 

70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 18/04/2019). 

Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) tornar definitivos 

os efeitos da decisão antecipatória (id. 25600900); b) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014633-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014633-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAROLAINE CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

comprovante de endereço em nome próprio bastando a sua indicação. - 

DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela 

jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias 

administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

contratação. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 
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nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” e relatório de ligação 

isolados e eventualmente apresentados não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 114,82 (cento e quatorze reais e 

oitenta e dois centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000441-80.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a Reclamante: - que é titular da linha telefônica nº (65) 9 

9288 7051 há mais de dez anos; - que no final de 2019 o sinal foi 

interrompido, mesmo estado adimplente; - que, por diversas vezes entrou 

em contato com a Reclamada, conforme protocolos de atendimento ns. 

719203380014896; 20191032949470, mas não obteve êxito. Assim, 

requer o restabelecimento do serviço e indenização por danos morais. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 28261526). Em que pese a 

parte Reclamada alegar que os serviços foram interrompidos por 

problemas nos dados cadastrais, tal razão não justifica a interrupção de 

uma linha. Ademais a reclamação do autor quanto ao desconhecimento da 

junção da linha a plano diverso, demonstra apenas exercício de 

contestação, que é um direito do cliente, inexistindo razão para suspender 

os serviços de linha telefônica adimplida. Por fim a reclamada não 

impugnou os protocolos de atendimento apresentados, a fim de 

desconstituir os fatos narrados, nem mesmo apresentou a gravação dos 

áudios respectivos. Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, 

resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de 

nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante, posto que o serviço é 

essencial na execução de suas lides laborais. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para: a) 

confirmar a antecipação de tutela deferida no id, 28261526; e, b) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 
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de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022008-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022008-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

CONEXÃO COM OUTROS FEITOS. Evidente a conexão com os outros 33 

(trinta e três) feitos intentados para discussão de débito havido entre as 

partes, estando a merecer julgamento único, contudo, considerando 

decisão da Turma Recursal do TJMT (RI nº 0043470-76.2015.811.0001), 

que dispensou a discussão sobre o conceito jurídico de contrato no fato 

concreto, para reconhecer o “termo" genericamente utilizado pelos órgãos 

de restrição de crédito como tal, resta ausente a possibilidade de reunião 

e, do mesmo modo, prejudicada a extinção do feito consubstanciada na 

alegação de litispendência. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência do débito 

no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), com vencimento 

em 10/04/2017, junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome 

dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais 

decorrentes, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada defende a legalidade do débito, sustentando se tratar de 

consumo de água em imóvel sob a matrícula nº 7543-4, no entanto, não 

apresenta nenhuma prova apta a comprovar a contratação do serviço ou 

responsabilidade, pela Reclamante, quanto ao referido imóvel. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se 

pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou 

no presente caso, posto que ausente a prova da contratação do serviço 

em relação ao imóvel específico, não servindo a vistoria baseada em 

informações de terceiros estranhos ao feito, para tal fim. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa, bem como ser considerado o fato de que a parte Autora promoveu 

reclamações distintas sobre fatos idênticos e conhecidos na data de 

distribuição desta, para auferir vantagem moralmente indevida. Nesse 

sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO – MENSALIDADES DE 

FACULDADE IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – 

VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, 

MESMO FATO E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL 

EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA 

JULGADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO 

CABIMENTO – DANO MORAL ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - 

RECURSO DESPROVIDO. A despeito de se tratarem de 04 (quatro) 

negativações, provenientes de títulos com numerações diversas, todas 

elas se referem a mensalidades não pagas, relacionadas ao mesmo 

contrato, cujas anotações foram todas levadas a efeito na mesma data. 

Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 (quatro) vezes, no 

mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 (quatro) danos 

diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato que gerou o 

dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode receber 

múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um o que é 

seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de possíveis 

injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram lesados, 

quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa perspectiva, as 

indenizações não devem ser concedidas indistintamente, sem, antes de 

tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades subjetivas do caso 

posto em exame, sob pena de cometimento de grandes equívocos e de 

graves injustiças. No caso específico dos autos, como sobejamente 

explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de dano moral, está 

fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de pedir formulada na 

ação de numeração 007427-97.2016.811.0004, em que houve a 

condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor de R$ 
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6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. Assim, a 

autora já teve ressarcido o abalo moral experimentado, sendo defeso ao 

Judiciário referendar nova condenação, decorrente do mesmo fato, sob 

pena de promover o enriquecimento sem causa”. (TJMT – 4ª CDP – RApC 

nº 0007424-45.2016.8.11.0004 – relª. Des. SERLY MARCONDES ALVES – 

j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019). Grifei. No mais, considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar inexistente o 

débito no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais e três centavos), com 

vencimento em 10/04/2017); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) não incluir o valor 

do dano moral arbitrado em despesas dedutíveis em imposto de renda; d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

Autora nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao 

Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021639-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021639-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL ANTONIO DIAS REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto ao Reclamado, bem como, o restabelecimento do serviço de telefonia 

e a reparação por danos morais decorrentes de interrupção indevida do 

serviço. No caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, que houve o adimplemento 

integral dos seus débitos junto à Reclamada, pois constata-se que a 

suspensão do serviço de telefonia, ocorrida em maio/2019 (fato 

incontroverso, porquanto não impugnado), decorreu da inadimplência com 

as faturas vencidas em março/2019, abril/2019 e maio/2019, não apenas 

da fatura com vencimento em janeiro/2019, cujo adimplemento se 

comprovou. Logo, inexistindo prova do adimplemento dos débitos que 

originaram a interrupção do serviço de telefonia, não há que se falar em 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada e, por conseguinte, 

ausentes os elementos necessários para a caracterização da 

responsabilidade civil. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova 

documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Por 

decorrência lógica, revogo os efeitos da decisão antecipatória da tutela 

(id. 27617625). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017708-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SIRLEI BIONDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017708-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANUSA SIRLEI BIONDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 
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da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. 

Trata-se de cobrança indevida após o pedido de cancelamento da linha 

pós paga, ocasionando a suspensão dos serviços para a referida linha 

em que a parte Autora visava a alteração para o plano pré pago. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26374204). A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso. 

Restou incontroverso nos autos o pedido de cancelamento da linha pós 

paga no dia 12 de julho de 2019, conforme protocolo n. 2019631504343, 

bem como a interrupção dos serviços para o período de 14.10.2019 a 

16.11.2019 (id. 28826815). Todavia a Reclamada demonstrou a utilização 

dos serviços pelo período de 12.07.2019 até 14.10.2019, sem que a parte 

Autora tenha comprovado o pagamento ou a recarga para o período, 

razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida das faturas 

com vencimento em 26.08.2019; 26.09.2019, tendo a parte autora 

usufruído dos serviços. Logo, deverá ser promovido o refaturamento 

proporcional a utilização dos serviços ate o dia 14.10.2019 da fatura com 

vencimento em 26.10.2019, sendo inexigíveis as faturas posteriores, 

ocasião em que a reclamada deverá promover a alteração da linha para o 

plano pré pago. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

tornar definitiva a antecipação de tutela concedida no id. 26374204; b) 

determinar eu a Reclamada promova a alteração da linha (65) 99803-0559 

para o plano pré pago, sem ônus a Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b.1) 

declarar a inexigibilidade das faturas partir de outubro de 2019; b.2) 

determinar a retificação da fatura com vencimento em 26.10.2019 a fim de 

que seja cobrada o período proporcional de utilização até 14.10.2019; b.4) 

declarar rescindido o contrato de prestação de serviço entre as partes, a 

contar do dia 07.06.2019; e c) indeferir o pedido de indenização por dano 

moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010672-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA MARIA ZATTAR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010672-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSARIA MARIA ZATTAR FARIA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser 

entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada 

em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, 

contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de 

prova”, inclusive proferida nos autos do presente feito, não é possível 

reconhecer a preliminar, motivo pelo qual rejeito. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A pretensão revisional da parte Reclamante em relação à fatura 

relativa ao mês de agosto/2019, no valor de R$ 203,27 (duzentos e três 

reais e vinte e sete centavos), com vencimento em 13/09/2019, funda-se 

na discrepância com o consumo apurado nos meses anteriores. Em 

defesa, a parte Reclamada defende a regularidade do hidrômetro instalado 

no imóvel da Reclamante, de modo que as cobranças realizadas refletem a 

efetiva leitura de consumo de água. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 25198535). Verifica-se, do histórico de leituras apresentado junto à 

peça contestatória (id. 27174504) e da fatura reclamada (id. 27174495), 

que a média de consumo no período de 6 (seis) meses anteriores à fatura 

questionada (março/2019 a agosto/2019) é de 11m³, ou seja, 
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evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de setembro 

(25m³) a corroborar a desproporcionalidade da cobrança realizada pela 

Reclamada. Soma-se a tal fato a constatação de redução drástica na 

leitura do consumo de água nos meses seguintes à fatura reclamada, nos 

meses de outubro/2019 (15m³) e novembro/2019 (10m³), respectivamente, 

a corroborar o erro na leitura no mês de setembro/2019 (id. 27501716 e 

27501718). Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto nos art. 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse 

sentido: “EMENTA ERRO NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSENCIA DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

QUANTUM. CARATER PEDAGÓGICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Tratando-se de sociedade de economia mista prestadora 

da atividade de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário 

no Distrito Federal, a responsabilidade civil é de natureza objetiva, fundada 

no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir 

acerca da existência de culpa. 2. No caso dos autos, evidencia-se defeito 

no serviço disponibilizado pela ré/apelante, referente ao ato de debitar na 

conta corrente do consumidor fatura com valor bem superior à média do 

que habitualmente era devido em razão de equívoco na leitura do 

hidrômetro. 3. O dano moral é presumido, já que houve indevida devolução 

de cheque, gerando constrangimento e transtorno para a parte emitente 

da cártula. 4. Não se justifica a pretendida redução dos honorários 

advocatícios, já que estes foram fixados em percentual mínimo. 5. Recurso 

desprovido”. (TJ-DF – RApc nº 0706525-38.2017.8.07.0018 – Rel. 

Josaphá Francisco dos Santos – j. em 01/08/2018). Deste modo, 

verificando a média dos últimos 06 (seis) ciclos onde ocorreram efetivas 

leituras de “consumo real lido”, inclusive, sem reclamação noticiada, ou 

seja, no período de março/2019 a agosto/2019, resulta na média de 11m³, 

indicando ser bem inferior ao consumo fixado na fatura questionada, 

merecendo, na ausência de outros parâmetros, ser assim ajustada, sem a 

incidência de multa. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3ª T - 

REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 

02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

desconstituir a fatura questionada na inicial; b) determinar a Empresa 

Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo com vencimento em 

setembro de 2019, com fixação de 11m³; b.2) sobre a fatura faça incidir 

os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, 

etc...), da época em que deveria ter sido faturada, excluída a multa; b.3) 

faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, 

§1º, do CTN, contados da data de vencimento; c) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007204-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA RITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 100720-34.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CASSIA RITA DA SILVA Reclamado: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a Reclamante: 

- que é titular do serviço de NET VIRTUA + há aproximadamente dois anos; 

- que desde o dia 13/06/2019 o sinal foi interrompido, mesmo com a 

faturas de cobranças devidamente adimplidas; - que, por tentou solucionar 

a situação de maneira administrativas, conforme protocolo de atendimento 

nº. 628385776154374, mas não obteve êxito. Assim, requer o 

restabelecimento do serviço e indenização por danos morais. Em defesa a 

Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, a 

suspensão do serviço ocorreu no mês de julho de 2019, diante da 

suspeita de fraude, em que terceiro estaria utilizando os serviços em 

nome da parte autora. Afirma que foi realizada vistoria no local de 

prestação do serviço, sendo constatado a irregularidade, e não foi 

possível confirmar os dados pessoais da autora ou se a mesma utilizava o 

serviço. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminares - Da Retificação do POlo PASSIVO Considerando a operação 

de incorporação da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A pela empresa 

CLARO SA, aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 

18/12/2014, passa a empresa CLARO S.A a suceder em todos os direitos 

e obrigações a sociedade incorporada, de acordo com os ditames do art. 

227 da Lei 6404/1976, art. 110 do CPC e art. 1116 do CC/02. Nesse 

sentido, promova a Senhora Gestora a alteração requerida na 

contestação, para constar no polo passivo a pessoa jurídica CLARO S/A. 

- DA AUSENCIA DO DOCUMENTO INDISPENSÁVEL No caso, a indicação 

do endereço juntamente com as faturas de cobrança permitiu avaliar a 

competência territorial, na forma do art. 319, II, do CPC. Ante as 

circunstâncias, afasto a preliminar arguida. Mérito. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 
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Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (relatório de vistoria realizada no local 

em 08/07/2019, comprovante de retirada do equipamento assinado por 

terceiro em 11/07/2019 e tela sistêmica comprovando a tentativa de 

confirmação da titularidade do cliente) e não impugnadas pela autora, 

demonstram que a Reclamada agiu no exercício regular do direito ao 

rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços, diante da 

existência de indício de fraude na contratação. Ademais, não se mostra 

razoável exigir que a Reclamada continuasse prestando serviços a 

terceiro estranho a relação jurídica, sem que houvesse autorização do 

titular do plano contratado. Ora, diante das inúmeras contratações 

fraudulentas que são perpetradas diariamente, lesando consumidores e 

pessoas jurídicas prestadoras de serviços, as empresas que oferecem 

seus produtos e serviços muitas das vezes por meio de Call Center, 

devem se manter vigilantes afim de evitar formalização de relações 

jurídicas eivadas de vício de consentimento do titular indicado nos dados 

pessoais fornecidos no momento da contratação. Insta salientar, que a 

Reclamada procedeu com cautela antes de suspender os serviços em 

nome da Reclamante, pois realizou a vistoria no local e confirmou que a 

parte autora não residia no imóvel. Logo, há de convir que a situação 

narrada na petição inicial não configura ato ilícito, devendo ser afastada a 

tese de pretensão indenizatória pleiteada pela Reclamante. No que tange a 

cobrança da fatura no valor de R$ 136,66 (cento e trinta e seis reais e 

sessenta e seis centavos), com vencimento em 25/08/2019, entendo ser 

devida, pois é referente ao tempo de uso do serviço no período de 

01/06/2019 a 30/09/2019, e mensalidade proporcional de 01/07/2019 a 

09/07/2019. Assim, ausente a demonstração de falha na prestação de 

serviços e de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, os pedidos 

devem ser julgados improcedentes. Pelo exposto, com fundamento no art. 

487 I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Fica revogada eventual 

decisão antecipatória já proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo 

SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014798-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN OLIVEIRA LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014798-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SUELEN OLIVEIRA LIMA RIBEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Em síntese, pugna a parte Autora por indenização por dano 

moral em razão de suposta negativação indevida. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar 

documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, 

inexiste evidência de que realmente teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, eis que o documento de id. 25630341 encontra-se 

ilegível e não se trata de extrato válido. Ademais, em defesa, a Reclamada 

demonstra que não houve negativação para o CPF da parte Reclamante 

conforme id. 27604663, não impugnado, evidenciando assim a inexistência 

da inscrição. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO OAB - 027.007.138-50 

(REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONISON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020945-44.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME REPRESENTANTE: VILMA APARECIDA 

CONTATO RIBEIRO EXECUTADO: DONISON FRANCISCO DA SILVA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 

90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020193-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020193-72.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000997-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO REQUERIDO: 

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONT CONSTRU CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016205-43.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: MONT CONSTRU 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, 

eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019559-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURINETE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019559-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AURINETE DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LOPES BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 279 de 696



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001242-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA EDITH COSTA GOMES - ME REQUERIDO: LUCAS LOPES 

BASTOS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000170-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 

do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica 

revogada decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ASSIS DE SENE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006925-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARA ASSIS DE SENE FARIAS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada 

decisão antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022125-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022125-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022242-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYZA DA SILVA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005379-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VIRGINIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005379-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAMELA VIRGINIA COSTA REQUERIDO: ENERGISA S/A 
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Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022356-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022356-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA CORREA DA COSTA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021143-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021143-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVERTON RODRIGUES DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003012-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL EVERTON RODRIGUES DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, 

eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008606-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS KAROLINE BUENO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008606-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TAIS KAROLINE BUENO QUEIROZ REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017189-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO LEILOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017189-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS 

REQUERIDO: FOCO LEILOES EIRELI - ME Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão 

antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 
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intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010104-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JON KEDEN DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010104-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JON KEDEN DA SILVA RONDON REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014218-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA MENITHEN SOUZA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014218-35.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

MANSO EXECUTADO(A): FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS e 

outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014259-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL (EXECUTADO)

MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014259-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

CHAPADA DAS DUNAS EXECUTADO(A): MRV PRIME PROJETO MT H 

INCORPORACOES SPE LTDA e outros Vistos, Cite-se a parte executada, 

para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014303-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014303-21.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

CHAPADA DAS DUNAS EXECUTADO(A): JANAINA DA SILVA XAVIER 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008538-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS TRANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1008538-69.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO(A): FRANCIS TRANI DE 

SOUZA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003771-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

THAIS HELENA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Considerando que o acordo foi celebrado com terceiro estranho à 

lide, postergo a análise do pedido de id. 30619817 até que haja retorno do 

AR de citação expedido em id. 30345640. Com a juntada do respectivo AR, 

tornem os autos conclusos para deliberar. Intime-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021024-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

JUVENILHO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021024-23.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO(A): JUVENILHO DO ESPIRITO 

SANTO e outros Vistos, Defiro o pedido de id. 29499240. Proceda-se à 

substituição do polo passivo, conforme qualificação apresentada. Após, 

cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013228-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Conforme se colhe da sentença de id. 30427776, o processo já se 

encontra extinto pelo cumprimento integral da obrigação (art. 924, II, CPC), 

de modo que resta prejudicada a análise do pleito retro. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014850-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014850-61.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA REU: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Intime-se a parte reclamante para 

emendar a inicial juntando aos autos o extrato que comprova a inscrição 

de maneira integral, porquanto da forma como realizada a digitalização do 

documento não resta possível colher a data em que realizada a consulta. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014885-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014885-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR 

RODRIGUES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1014890-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARNEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014890-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA 

CARNEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ORTIZ 

GONSALEZ POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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: 1014896-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014896-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO DO 

NASCIMENTO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

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
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Processo Número: 1014902-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014902-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL MARIA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 

E SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014905-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014905-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GELTON 

GUIMARAES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELTON 

GUIMARAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014910-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SAPORSKI LINTZMAIER (REQUERENTE)

JOSE ALOISIO LINTZMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014910-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ALOISIO 

LINTZMAIER e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER POLO PASSIVO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

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: 1014919-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE FOLLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014919-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO HENRIQUE 

FOLLMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS DE 

AZEVEDO PROENCA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

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: 1014920-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GERALDA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014920-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLETE 

GERALDA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

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: 1014925-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN GUILHERME PIMENTEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014925-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONAN 

GUILHERME PIMENTEL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO POLO PASSIVO: MSA 

EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014939-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014939-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERITON DOS 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014960-60.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA CAMARGO ARRUDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DE ARRUDA SANTOS OAB - AM12678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE LIMA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1014960-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEOVANA 

CAMARGO ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELTON CARLOS 

DE ARRUDA SANTOS POLO PASSIVO: HELENICE LIMA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014966-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014966-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

MUSSONI ORTOLAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO 

VIDOTTI POLO PASSIVO: RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014975-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LENNE RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1014975-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO LENNE 

RUFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014978-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014978-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO CUNHA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014999-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014999-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGUINALDO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015017-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015017-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE DE 

SOUZA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015025-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DA SILVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015025-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

ANTUNES DA SILVEIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

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: 

4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1015026-40.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MONALIZA BERNARDINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015026-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONALIZA 

BERNARDINA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015028-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015028-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

MAGALHAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015030-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1015030-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILMA MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE OLIVEIRA DA 

CRUZ POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014744-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014744-02.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN 

VAGNER SCHMIDEL - MT7504-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 

15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYLIA ESTEVES (REQUERENTE)

CARLA CRISTINY ESTEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006888-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARYLIA ESTEVES, CARLA CRISTINY ESTEVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Peticiona a parte reclamante informando tratar-se de 

pessoa de idade superior aos 70 anos de idade, solicitando confirmação 

da realização da audiência de tentativa de conciliação em razão dos 

recentes acontecimentos sociais em razão da pandemia decorrente do 

novo coronavírus – COVID19. Com efeito, por força da Portaria-Conjunta 

nº 249/2020 os atos judiciais não reputados urgentes encontram-se 

suspensos exatamente como medida para prevenir o contágio pelo citado 

vírus, atendendo assim às recomendações dos órgãos de saúde 

competentes. Posto isso, a audiência designada para o dia 30/março/2020 

encontra-se prejudicada, devendo o ato ser redesignado conforme pauta 

do juízo, bem assim ao comando constante da citada Portaria-Conjunta nº 

249/2020. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014747-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014747-54.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEIVID BARROS DA SILVA REU: MISSAO SALESIANA DE MATO 

GROSSO I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA" proposta por Deivid Barros da Silva em desfavor de Missão 

Salesiana de Mato Grosso – Universidade Católica Dom Bosco, na qual a 

parte reclamante busca a concessão da tutela de urgência para o fim de 

obrigar a reclamada a) a suspender a cobrança das matérias 

COSMOLOGIA e ESTÁGIO SUPERVISIONADO I já cursadas pelo 

reclamante; b) a desbloquear o acesso à disciplina ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO III e c) a substituir as matérias já cursadas: 

COSMOLOGIA, ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II para outras novas matérias do próximo semestre 

sendo elas: FILOSOFIA DA LINGUAGEM, FILOSOFIA POLITICA II e 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FILOSOFIA I. Defiro, 

parcialmente o pleito formulado em sede de tutela de urgência. Conforme 
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disposição expressa do Art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, in casu, 

concorrem. Conforme se colhe da documentação encartada aos autos a 

parte promovente demonstra, por meio de documento de emissão da 

própria reclamada que já cursou as disciplinas Cosmologia e Estágio 

Supervisionado I, tendo sido aprovado em ambas as disciplinas (Histórico 

Escolar – Id. nº 30733792). Ocorre que após trancamento de sua 

matrícula, ao retornar ao curso de filosofia, passou o reclamante a ser 

obrigado a cursar matérias já cursadas e nas quais restou aprovado, 

frise-se, na própria instituição de ensino reclamada. Não há dúvida de que 

o documento citado, histórico escolar não deixa dúvida nesse ponto, 

afastando por completo qualquer alegação de não aprovação das 

referidas matérias – Cosmologia e Estágio Supervisionado I. Ademais, o 

reclamante comprova por meio do documento de Id. nº 30733793, que a 

reclamada lhe esta obrigando a novamente cursar referidas matérias, 

desconsiderando o documento emitido pela própria reclamada. Esses os 

elementos que conduzem à probabilidade do direito alegado, eis que o 

documento juntado aos autos aponta de modo indene de dúvida que o 

reclamante já preencheu os requisitos para avançar no curso diante da 

aprovação nas matérias apresentadas no atual semestre do curso de 

filosofia. O perigo de dano se assenta na medida em que, está o 

reclamante realizando pagamento por matérias já quitadas e que estão a 

ser reapresentadas como devidas, o que resulta, além de onerosidade à 

pessoa do reclamante, também na perda de tempo para a conclusão do 

curso, uma vez que poderia estar avançando em matérias ainda não 

estudadas. Tal fato conduz ao prolongamento desnecessário do curso 

frequentado pelo reclamante, lhe gerando atraso na conclusão do curso 

de filosofia que frequenta. De outro tanto, no que tange, especificamente, 

a matéria de Estágio Supervisionado II não verifico elementos dos autos 

que indiquem a possibilidade de concessão da tutela de urgência, eis que 

do histórico escolar não se verifica ter a parte reclamante cursado 

referida matéria de modo a permitir a sua supressão nesta ocasião. Por 

tais razões é que DEFIRO, parcialmente, a concessão da tutela de 

urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que proceda a) a 

suspensão da cobrança das matérias COSMOLOGIA e ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I já cursadas pelo reclamante; b) a desbloquear o 

acesso à disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO III e b) a substituição das 

matérias já cursadas COSMOLOGIA e ESTÁGIO SUPERVISIONADO I para 

outras novas matérias do próximo semestre sendo elas: FILOSOFIA DA 

LINGUAGEM e FILOSOFIA POLITICA II. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte reclamante. 

INDEFIRO o pedido para a determinar à reclamada que desblqoueie a 

disciplina Estágio Supervisionado III, porquanto não comprovado o curso e 

aprovação na disciplina Estágio Supervisionado II. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014245-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON SOUSA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014245-18.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ESPACO 

FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME RECLAMADO(A): 

ELTON SOUSA PEREIRA DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de 

execução fundada em título extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamada reside na comarca de Rondonópolis e a demanda fora 

ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese 

o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra 

geral prevista no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, é de que a demanda será 

proposta no domicílio do réu. Nesse enfoque, é imperioso reconhecer a 

incompetência deste Juizado, porquanto a parte reclamada reside em 

comarca diversa. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando 

do Juizado Especial Cível o reconhecimento “ex officio” da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010723-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

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))

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010723-17.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI RECLAMADO(A): MAGAZINE LUIZA S/A e outros Vistos, 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014910-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SAPORSKI LINTZMAIER (REQUERENTE)

JOSE ALOISIO LINTZMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014910-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ALOISIO LINTZMAIER, RENATA SAPORSKI 

LINTZMAIER REQUERIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 Vistos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO 

FAZER/TOLERAR em desfavor da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II, 

ajuizada por JOSÉ ALOISIO LINTZMAIER e RENATA SAPORSKI 

LINTZMAIER, objetivando, em síntese, afastar restrição estabelecida pela 

parte Requerida, em decorrência do coronavírus (COVID-19), relacionado 

ao impedimento de acesso ao condomínio de “prestadores de serviços e 

da construtora e seus funcionários para finalizar a obra”, realizada pelos 

Requerentes em dois lotes situados no referido condomínio, sobre os 

quais estão edificando a residência deles. Ressaltam, objetivando a 

análise e concessão da liminar, para determinação imediata de 

continuidade da obra/serviços, que o risco da demora seria “evidente 

diante do fato de que a obra está praticamente finalizada, e precisa ser 

entregue em no máximo 15 dias para finalização dos tramites 

administrativos e registrais, para liberação do financiamento, aliado ao fato 

de que a construtora empreiteira não pode aguardar por mais 10 dias com 

seus funcionários paralisados, fato que pode acarretar demissão em 
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massa, com consequente retardamento da retomada da obra 

posteriormente.” Passo a análise da medida liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se colhe dos autos, 

os reclamantes sustentam que contrataram os serviços de uma 

construtora para edificação de sua residência em dois lotes da reclamada, 

e, que após 95% da obra concluída, a Diretoria da Associação Alphaville 

Cuiabá 2 veiculou um comunicado, determinando a suspensão das obras 

no residencial, seguindo as orientações do Decreto do Governador que 

dispõe sobre medidas temporárias restritivas às atividades privadas para 

prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) e, 

também, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da própria 

Organização Mundial da Saúde para prevenir a disseminação do 

coronavírus, visando preservar a saúde e integridade de todos os 

moradores do Loteamento Alphaville Cuiabá 2. Ocorre que, a promovida 

Associação AlphaVille Cuiabá 2, formada pelos próprios 

moradores/associados, é uma Associação Civil sem fins econômicos, 

políticos ou religiosos, possuindo personalidade jurídica e patrimônio 

próprio, cujas atividades são regulamentadas pelo Estatuto Social, 

Regulamentos e Legislação que lhe for aplicável, e pelas deliberações 

decorrentes da part ic ipação da maior ia  dos própr ios 

moradores/associados a Diretoria da Associação deliberou pela restrição 

de alguns serviços e pessoas a ingressarem no Condomínio. E, no caso 

em questão, o motivo das restrições temporárias de alguns serviços no 

condomínio, surgiram em virtude da pandemia, vez que o coronavírus é 

altamente contagioso e uma das recomendações da OMS e das esferas 

governamentais brasileiras é evitar aglomerações, a fim de se evitar a 

proliferação da doença. Todavia, embora o direito de propriedade seja 

protegido pela Constituição Federal, fato é que, em meio ao caos que 

estamos vivendo (COVIT-19), esse direito fica relativizado, sempre em prol 

do interesse coletivo, que se sobrepõe ao interesse individual. Outrossim, 

a pandemia está gerando reflexo em toda sociedade e o Brasil todo 

realizando a quarentena com finalidade de prevenção e proteção, pois o 

novo coronavírus é, provavelmente, uma ameaça séria e medidas de 

contenção deverão ser postas em prática, motivo que indefiro o pedido 

dos promoventes. Oportuno registrar que, ainda que se possa vislumbrar 

a presença de perigo de dano, tal por si só não é suficiente à concessão 

da tutela de urgência se a ele não se somar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a 

liminar vindicada. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014905-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014905-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Cuida-se de 

demanda na qual a parte reclamante postula a concessão da tutela de 

urgência para o fim de que a reclamada proceda com a imediata 

reinserção do autor como titular e seus filhos como dependentes no plano 

de saúde contratado nos termos do contrato nº 0111608, ativando os 

Códigos dos cartões Unimed 0560111608000695 nome de titular GELTON 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA e também todos cartões de seus dependente, 

cartão 0560111608000717 nome GABRIELA GHIORZI DE OLIVEIRA, catão 

0560111608000709 ARTHUR GABRIEL GHIORZI DE OLIVEIRA e cartão 

0560111608000725 ISABELA GHIORZI DE OLIVEIRA. Passo análise da 

liminar. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte reclamante fez a 

prova suficiente a conduzir a um juízo de verossimilhança de suas 

alegações vertidas na inicial. Narra o reclamante que foi a farmácia 

UNIMED para comprar medicamentos e produtos para se resguardar neste 

período de isolamento, mas antes de ir ao caixa da referida loja passou no 

terminal de atendimento automático, dentro da loja, para pagar a fatura do 

plano de saúde, o que não foi possível, pois a informação naquele terminal 

que não tinha boletos vinculados ao CPF da parte, assim, tentou pagar no 

caixa da farmácia também sem êxito, mesmo após varias tentativas 

administrativa com a reclamada não conseguiu resolver o problema. 

Comprova, todavia, o pagamento da fatura referente ao mês de 

fevereiro/2020 e que, posteriormente, tomou conhecimento do 

cancelamento de seu plano de saúde, de forma unilateral. Cumpre 

reconhecer, de proêmio, que incumbe à parte a narrativa dos fatos 

conforme a verdade, sob pena de caracterização do instituto jurídico da 

litigância de má-fé. Neste particular é que anuncia não ter recebido 

qualquer notificação prévia ao cancelamento, bem assim informando a 

motivação do cancelamento do plano. Daí é de se vislumbrar com base na 

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II a imprescindibilidade da 

notificação prévia para somente após ela e diante da omissão estar a 

reclamada autorizada a efetuar o cancelamento unilateral do plano. Tal 

circunstância se apresenta como condição de validade e legitimidade do 

ato de cancelamento, sendo, inclusive reforçado pela jurisprudência, 

valendo transcrever: CIVIL. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. 

CANCELAMENTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos 

autos que houve notificação acerca do cancelamento do contrato, 

incorrendo as operadoras do plano de saúde em ilegalidade, nos termos 

do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98. 2. A negativa de 

autorização para consulta média causou sofrimento e dissabores que 

ultrapassam a esfera do ordinário, pois a autora, já idosa, ficou 

descoberta da assistência para o tratamento da doença diagnosticada 

como "osteoartrite em ambos joelhos", o que dá ensejo à reparação pelos 

danos morais sofridos. 3. Recurso provido. (Acórdão n.910984, 

20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) Ora, acerca de tal 

pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto Processual Civil 

possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total ou parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar no caso em apreço que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada 

prejudicialidade ao reclamante o indeferimento da tutela pretendida 

liminarmente, deixando-a descoberto pelo plano de saúde contratado. 

Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser 

majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que proceda com a imediata reinserção do autor como titular e seus filhos 

como dependentes no plano de saúde contratado nos termos do contrato 

nº 0111608, ativando os Códigos dos cartões Unimed 0560111608000695 

nome de titular GELTON GUIMARÃES DE OLIVEIRA e também todos 

cartões de seus dependente, cartão 0560111608000717 nome GABRIELA 

GHIORZI DE OLIVEIRA, catão 0560111608000709 ARTHUR GABRIEL 

GHIORZI DE OLIVEIRA e cartão 0560111608000725 ISABELA GHIORZI DE 

OLIVEIRA. Anoto, com fulcro na norma do art. 297, parágrafo único do 

CPC multa que fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese 

de descumprimento da medida. Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, 

servindo a presente como mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008794-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VANIA RODRIGUES STELLE ALVES REU: UNIMED VALE DO ACO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA I- Peticiona a parte reclamada 

Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.,Iinformando 

que deu cumprimento à liminar, restabelecendo o plano médico contratado 

pela reclamante junto à segunda reclamada, Bem Benefícios 

Administradora de Benefícios Ltda., aduzindo, na sequência que em razão 

da rescisão do contrato que existia entre as reclamadas não há como 

manter o plano da autora ativo, porquanto inexistente o vínculo jurídico. Por 

fim acrescenta que a parte reclamante não está desassistida, eis que seu 

plano fora migrado para outra operadora, qual seja, Unimed Norte 

Nordeste; postulando para que a mencionada operadora seja incluída no 

polo passivo da demanda. II- Intimada a manifestar-se a parte reclamante 

concorda com os pedidos formulados pela parte reclamada, quer no que 

diz com a descontinuidade do contrato junto à Unimed Vale do Aço 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. dada a ausência de vínculo jurídico, 

eis que o contrato da reclamante se dá com a segunda reclamada, que 

não mais possui vínculo jurídico com a primeira reclamada. Ademais, 

conforme informação trazida pela parte reclamada houve a migração do 

plano contratado para outra operadora, qual seja, Unimed Norte Nordeste. 

Posto isso, defiro o pedido formulado pela parte reclamada para o fim de 

promover a exclusão do plano da reclamante para com a reclamada 

Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, tendo em vista 

a demonstração de que houve a migração do referido contrato para a 

operadora Unimed Norte Nordeste. III- Defiro o pedido para que seja 

incluída no polo passivo a pessoa da Unimed Norte Nordeste, atual 

prestadora de serviço na relação contratual de prestação de serviços 

médicos à pessoa da reclamante. Determino seja a parte reclamante 

intimada para indicar a qualificação e bem assim os dados que possibilitem 

o seu cadastramento no sistema PJe e a sua citação. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de inclusão 

dessa parte no polo passivo. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014978-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de pedido 

liminar formulado por THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA na qual pretende ter 

seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento 

de que inexiste o débito apontado pela reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e registrado no rol 

de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Para a concessão da tutela 

de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado 

pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos 

autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará 

na hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existirem créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA no valor de R$104,23 (cento e quatro reais e 

vinte e três centavos), com data de vencimento no dia 22/janeiro/2020 e 

inclusão em data de 08/março/2020. Intime-se, pessoalmente, a reclamada 

para que promova a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte 

reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de 

conciliação, intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014885-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAIR RODRIGUES DA CONCEICAO REQUERIDO: CLARO 

S.A. I- Cuida-se de ação fundada no CDC em que a parte reclamante 

pretende ser indenizada por danos que experimentou em razão de ato 

praticado pela reclamada. Com efeito, conforme se colhe dos autos, em 

documento e afirmação da própria parte reclamante, indica ela residir na 

comarca de Várzea Grande, tendo a distribuição da demanda ocorrido na 

comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese o feito não 

deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral 

prevista no CPC, art. 46 é de que a demanda, fundada em direito pessoal 

ou direito real sobre bem móvel será proposta no domicílio do réu; ao 

passo que a regra específica, prevista no CDC, art. 101, inciso I anota que 

a demanda será proposta no domicílio do autor (consumidor). 

Vislumbra-se daí a aparência de um choque de normas, o que em verdade 

se esclarece a partir do fundamento da demanda, isto é, se embasada no 

Código de Defesa do Consumidor aplicar-se-á o que nela consta (regra 

específica), ausente esse fundamento (relação de consumo) aplicar-se-á 

o Código de Processo Civil, regra geral. E no caso dos autos não há 

dúvida de que a relação de consumo se ostenta, tanto é que parte dos 

pedidos foram formulados com base nas regras do CDC, tal como o que 

anota o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte autora reside em comarca diversa e os fundamentos que dão base à 

reclamação se sustentam na relação de consumo, daí porque têm 

aplicabilidade as regras específicas do CDC, inclusive a que toca à 

competência. De outra banda, em se tratando do Juizado Especial Cível é 

permitido o reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência 

relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, 

transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado 

no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). II- Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis da comarca de Várzea Grande. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013290-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDER LUIS DE OLIVEIRA REU: CLARO TELECOM PARTICIPACOES 

S/A I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por 

Eder Luis de Oliveira em desfavor de Claro S/A, postulando em sede de 

tutela de urgência, que a reclamada seja compelida a restabelecer o 

serviço de telefonia junto à linha nº (65)99941-2835 que deixou de operar 

por ato devido à reclamada. Na hipótese dos autos há o concurso de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, como 

também do perigo de dano. O primeiro requisito vem atestado pelo 

obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que, segundo sustenta 

a parte reclamante, se atribui à reclamante que impossibilita a realização 

dos pagamentos, não disponibilizando as faturas ou mesmo impedindo a 

realização dos pagamentos ante a indisponibilidade das faturas. Ademais, 

a parte reclamante junta aos autos comprovantes de pagamentos 

referentes a período anterior ao mencionado nos autos como origem do 

problema, fato suficiente à caracterização de que a parte promovente 

vinha dando regular cumprimento à sua parte na avença. O perigo de dano 

se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto 

tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que a 

referida linha telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de 

trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da 

medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a tutela 

de urgência para o fim de DETERMINAR a reclamada que promova o 

restabelecimento do serviço de telefonia junto à linha nº (65)99941-2835, 

para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. 

Determino à parte reclamada que se abstenha de efetuar a inscrição de 

seus dados em cadastros de proteção ao crédito e, bem assim, que 

disponibilize ao reclamante as faturas decorrentes do serviço contratado 

junto à reclamada a fim de possibilitar-lhe a realização dos pagamentos 

mensais. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014878-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A I- 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA” proposta por Márcia Elizabeth Teixeira Silva em desfavor do 

Banco Itaú Unibanco, postulando, em sede de tutela de urgência, que a 

reclamada seja obrigada a se abster de inserir os dados da parte 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão da cobrança 

contestada nos autos, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), 

lançados na fatura de cartão de crédito da parte reclamante. O pleito 

merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda (débito no 

valor de R$2.100,00 – dois mil e cem reais – identificado em sua fatura de 

cartão de crédito como SUMUP *ESPAÇO VIP HER), bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada 

pela reclamada em favor da reclamante. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas do seu cartão de crédito 

contratado junto à reclamada. II- Determino à parte reclamante que 

colacione aos autos a fatura do cartão de crédito na qual há a cobrança 

do valor contestado com vencimento no mês de março/2020. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da presente 

decisão e indeferimento da petição inicial. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito
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PROCESSO: 1018008-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KAROLA VIANA 

DA SILVA OLIVEIRA EXECUTADO(A): SUBMARINO VIAGENS LTDA. e 

outros S E N T E N Ç A Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas 

partes. De conseguinte, comprovado o pagamento do valor acordado, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014190-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBISON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014190-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA, 

MARCOS ROBISON DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará por 

meio do Alvará Eletrônico n° 600197-1 / 2020. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO DE MELO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003967-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIPOLITO DE MELO CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na 

prestação de serviço da empresa Reclamada por não realizar a expedição 

de faturas não condizentes ao consumo da sua Unidade Consumidora nº 

6/314105-8. Pugna a final, pela determinação de realização de leitura pela 

média de consumo de sua unidade consumidora, bem como reparação em 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

ainda a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Superada a preliminar passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é improcedente. O Reclamante 

alega que mensalmente a Reclamada vem procedendo à leitura do 

consumo da sua unidade consumidora de forma indevida, aduzindo que 

constam em patamares acima do realmente utilizado. Tais cobranças se 

referem às faturas de: setembro/2019, com vencimento em 23/10/2019, 

584 kWh, no valor de R$ 595,65 (quinhentos e noventa e cinco e reais e 

sessenta e cinco centavos); outubro/2019, com vencimento em 

23/11/2019, 640kWh, no valor de R$ 649,23 (seiscentos e quarenta e 

nove reais e vinte e três centavos); novembro/2019, com vencimento em 

23/12/2019, 574 kWh, no valor de R$ 586,91 (quinhentos e oitenta e seis 

reais e noventa e um centavo); dezembro/2019, 512 kWh, com vencimento 

em 23/01/2019, no valor de R$ 526,96 (quinhentos e vinte e seis reais e 

noventa e seis centavos) e janeiro/2020, 487 kWh, com vencimento em 

23/02/2020, no valor de R$ 479,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos). A parte Reclamada, por sua vez, nega a falha 

na prestação de serviço aduzindo que as faturas são expedidas de 

acordo com o consumo da unidade consumidora da Reclamante. Da prova 

produzida nos autos é possível inferir que não assiste razãp ao 

Reclamante, pois as faturas em discussão se revelam dentro da média de 

consumo da UC (6/314105-8) do Reclamante, ainda que apresentem 

alguma variação, em alguns meses para maior, noutros para menor. Além 

disso, analisando o histórico de consumo colacionado aos autos pela 

Reclamada no Id. nº 30605873, nos meses de setembro à dezembro do 

ano de 2018 (mesmo período ora discutido, mas do ano de 2019) a UC do 

Reclamante marcou praticamente a mesma média de consumo ora 

questionada. Sendo, setembro 523kWh, outubro 711 kWH, novembro 518 

kWh, dezembro 509 kWh. Percebe-se, ademais, que a média de consumo 

se manteve a mesma no período posterior às faturas impugnadas 

(fevereiro/2020 – 487 kWh). Assim, não há se falar em registro de leituras 

acima do real consumo da Reclamante, pois inexistem provas nesse 

sentido. Não há, portanto, comprovação de falha na prestação do serviço 

por parte da Reclamada. Desse modo, impõe o acolhimento do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada para o fim de condenar o 

Reclamante ao pagamento das faturas objeto da lide. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por HIPOLITO DE MELO CASTRO 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. OPINO, ainda, pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela Reclamada para CONDENAR o Reclamante ao pagamento da faturas 

de setembro/2019, com vencimento em 23/10/2019, 584 kWh, no valor de 

R$ 595,65 (quinhentos e noventa e cinco e reais e sessenta e cinco 

centavos); outubro/2019, com vencimento em 23/11/2019, 640kWh, no 

valor de R$ 649,23 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e três 

centavos); novembro/2019, com vencimento em 23/12/2019, 574 kWh, no 

valor de R$ 586,91 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um 

centavo); dezembro/2019, 512 kWh, com vencimento em 23/01/2019, no 

valor de R$ 526,96 (quinhentos e vinte e seis reais e noventa e seis 

centavos) e janeiro/2020, 487 kWh, com vencimento em 23/02/2020, no 

valor de R$ 479,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), devendo esse valor ser atualizadas monetariamente pelo IGP-M 

da FGV e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da apresentação 

da contestação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013857-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013857-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDO GONZAGA REQUERIDO: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Cuida-se de reclamação cível em que a causa de pedir 

reside no pedido de restituição da quantia de R$ 20.238,95 (vinte mil e 

duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) relativa à cota 

de consórcio contratada perante a Reclamante. É a suma do essencial. II – 
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MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente a menção neste ato sentencial dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

ainda a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Superada a preliminar passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente em parte. O 

Reclamante alega que no ano de 2013 contratou um consórcio perante a 

Reclamada para a aquisição de um veículo, cujo valor estimado era em 

torno de R$ 25.840,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta reais), a 

serem pagos em 70 (setenta) meses. Aduz que desistiu do grupo e pagou 

a quantia total de R$ 11.294,65 (onze mil e duzentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos). Alega que encerrado o grupo a 

empresa não realizou a restituição da quantia paga. A Reclamada, por sua 

vez, alega que, de fato, as partes mantém relação jurídica oriunda do 

contrato de consórcio pactuado na data de 02/05/2013. No entanto, aduz 

que na data de 18/11/2019 o Reclamante fora contemplado sendo 

notificado na data de 19/11/2019 para enviar dados para a restituição dos 

valores. Afirma que na data de 03/12/2019 realizou a restituição do valor 

de R$ 8.903,41 (oito mil e novecentos e três reais e quarenta e um 

centavo) o qual afirma ser devido ao Reclamante. Da análise das provas 

permite-se inferir que o Reclamante na data de 02/05/2013 contratou um 

consórcio perante a Reclamada para a aquisição de um veículo, fato este 

incontroverso nos autos. Contudo, analisando detidamente o documento 

colacionado pelo autor no ID. 25431342 verifica-se que o Reclamante 

pagou ao total a quantia de R$ 11.294,65 (onze mil e duzentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos). E que a multa estabelecida na 

cláusula 34.2 do contrato pactuado entre as partes é de 10 (dez) por 

cento. Sendo assim, a Reclamada deveria ter restituído ao Reclamante a 

quantia de R$ 10.165,18 (dez mil e cento e sessenta e cinco reais e 

dezoito centavos) e não apenas a quantia de R$ 8.903,41 (oito mil e 

novecentos e três reais e quarenta e um centavo), conforme comprovado 

pela empresa. Portanto, ainda restam a ser restituída a quantia de R$ 

1.261,77 (mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta e sete 

centavos). III – DISPOSITIVO Diante do exposto, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

formulado por APARECIDO GONZAGA para CONDENAR a Reclamada 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 1.261,77 (mil e duzentos e sessenta e um reais 

e setenta e sete centavos), corrigido (IGMPM/FGV) a partir de 18/11/2019, 

e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publicada com 

a inserção no Sistema Projudi. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015921-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ANY HAUSCHILDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015921-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLARA ANY HAUSCHILDT REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual pretende a 

reclamante a condenação da parte ré em danos materiais e morais em 

razão de cobrança indevida em sua fatura de telefonia fixa, cujo serviço 

não contratado ou autorizado, qual seja: “SERVIÇOS DIGITAIS – G4U, 

DKIDS, ESPN, CN, EI” e “OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS”. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço, não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 

improcedência. A reclamante alega que a reclamada vem lhe cobrando por 

valores indevidos sob a rubrica “SERVIÇOS DIGITAIS – G4U, DKIDS, ESPN, 

CN, EI” e “OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS”, o primeiro no valor mensal 

de R$ 30,00 e o segundo com valores variados entre R$ 5,00 até R$ 

15,00, do qual não tem qualquer conhecimento. Por fim, requer a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em sua fatura 

telefônica, bem como, danos morais. Em defesa, a reclamada sustenta que 

em razão da contratação de plano promocional há a cobrança de 

serviços, denominados de SERVIÇOS DIGITAIS – G4U, DKIDS, ESPN, CN, 

EI, sendo que não podem ser excluídos do plano contratado pela 

Reclamante, vez que fazem parte do pacote contratado, porém não 

impede que a Reclamante solicite o cancelamento do plano contratado. 

Informa, ainda, que “os eventuais reajustes de preços obedecem a critério 

de anualidade, disposto em regulamentação específica da ANATEL, e 

corresponde ao preço do PLANO DE SERVIÇO lá registrado, o que não é o 

caso”. Ressalta que não há que se falar em cancelamento dos serviços 

digitais prestados pela Telefônica Data, uma vez que se constituí em lícita 

oferta conjunta, estando as vantagens promocionais vinculadas à fruição 

da oferta em sua integralidade. Aduz ainda que o valor especificamente 

pago em relação ao COMBO DIGITAL se trata de preço promocional, ou 

seja, se trata de uma parte componente do plano contratado, e não para a 

hipótese de contratação avulsa, ou até mesmo para outras ofertas 

conjuntas. Pugna, ao final, pela improcedência da ação porquanto não 

restou comprovada qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos 

termos declinados na inicial, pois não há que se falar em exclusão de um 

ou de outro serviço que compõe a promoção/oferta conjunta, uma vez que 

isso descaracteriza a própria promoção prevista em regulamento. 

Analisado o processo e os documentos que o acompanham, constata-se 

que a parte autora não vem sendo cobrada por serviços não contratados. 

O que se depreende dos elementos coligidos aos autos, é que o valor 

cobrado a título de “SERVIÇOS DIGITAIS – G4U, DKIDS, ESPN, CN, EI” 

estão inclusos dentro dos valores cobrados pelo plano contratado pela 

parte Autora. A título de exemplo pode ser utilizada a fartura com 

vencimento em 15/11/2018, onde consta no quadro de resumo o valor total 

do plano contratado (R$ 99,99), seno que o valor referente aos 

“SERVIÇOS DIGITAIS – G4U, DKIDS, ESPN, CN, EI” faz parte do valor total 

do plano contratado. Logo, não se trata de um serviço não contratado, 

mas tão somente um serviço prestado por terceiro que faz parte do plano 
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“VIVO FIBRA 5 MBPS” contratado pela autora, não havendo falar em 

cobrança indevida e, consequentemente, descabe a devolução dos 

valores. A propósito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA 

DATA”. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não se trata 

de um serviço não contratado, mas tão somente de um serviço prestado 

por terceiro que faz parte do plano contratado pela apelante, não havendo 

falar em cobrança indevida, muito menos em devolução de valores, quer 

seja na forma simples, quer seja em dobro. Pelas mesmas razões, não há 

falar em dano moral. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70083610485, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 05-03-2020). (destaquei). 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. “SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

TELEFÔNICA DATA, COMBO DIGITAL – KANTOO, VIVO GOREAD E NBA”. 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. Na 

hipótese em liça, as faturas juntadas aos autos demonstram que o valor 

cobrado pela ré faz parte do plano básico de telefonia contratado pela 

autora, sendo descabida, dessa forma, a declaração de inexigibilidade do 

débito, tampouco a repetição do indébito e indenização por danos morais. 

Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível, Nº 

70082652827, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 05-03-2020). 

(destaquei) No que tange a cobrança a título de “OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS”, em detida análise das faturas encartadas aos autos, 

verifica-se que tratam-se de doações à “LEGIÃO DA BOA VONTADE” 

(LBV), não possuindo a Reclamada gerência sobre tal cobrança, pois 

lançada pela LBV. Assim, não tendo o reclamante trazido ao processo os 

documentos probatórios de suas alegações, não há como confirmar a 

ocorrência dos danos mencionados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. 

"SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA". DANO MORAL 

INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Restituição em dobro: 

as faturas juntadas aos autos demonstram que o valor cobrado pela ré 

faz parte do plano básico de telefonia contratado pelo requerente. Assim 

sendo, não restou demonstrada qualquer ilicitude na cobrança do serviço, 

nem falha na sua prestação. Dessa forma, não há falar em restituição na 

forma dobrada, na medida em que não houve pagamento indevido. 2. 

Danos morais: no que se refere ao pedido de indenização por danos 

morais, também não assiste razão o autor. Isso porque se revelam 

ausentes os pressupostos que ensejam o dever de indenizar, tendo em 

vista a ausência de abalo moral. 3. Honorários advocatícios: tendo em 

vista o desfecho da demanda, redimensiono os honorários advocatícios, 

condenando o requerente ao seu pagamento integral, nos termos do art. 

85, §§ 2° e 8°. Cumpre ressaltar que descabe a majoração dos honorários 

advocatícios prevista no referido artigo, §11°, tendo em vista que o valor 

fixado na sentença já ultrapassa o limite estabelecido no § 2°. Recurso de 

apelação do autor desprovido. Recurso de apelação da ré provido. 

(Apelação Cível Nº 70075067082, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017). Portanto, não se verifica qualquer ato ilícito cometido pela 

Reclamada, o que leva a improcedência dos pedidos Autorais. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLARA ANY 

HAUSCHILDT em desfavor de VIVO S.A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015247-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015247-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

demanda em que as alegações se fundam em cobranças indevidas na 

folha de pagamento da parte Autora referentes a cartão de crédito 

consignado, o qual alega não ter contratado. Pugnou por liminar para que a 

Reclamada suspenda as cobranças em sua folha de pagamento, 

concedida por este juízo e, ao final, requereu sua confirmação, com a 

condenação da Reclamada para restituir em dobro os valores 

indevidamente debitados em sua folha de pagamento, bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

PROCEDÊNCIA EM PARTE. A parte reclamante instrui a exordial com a 

cópia digitalizada de documento comprobatório dos descontos diretamente 

em sua folha de pagamento. Além de alegar que no não contratou perante 

a Reclamada empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. 

Informa que nunca recebeu qualquer cartão de crédito. A seu turno, a 

reclamada sustenta que sua conduta não gera ato ilícito, já que a 

cobrança do débito do cartão de crédito é lícita. Segue alegando que 

houve a contratação de cartão de crédito consignado nº 

4029.34XX.XXXX.6975 em 09/05/2017, com a realização de saque por 

meio de TED no importe de R$ 1.285,56 no mesmo dia. Informa, ainda, que 

a parte Autora autorizou os descontos em sua conta corrente. Contudo, 

razão não assiste à Reclamada, pois verifico que a Reclamada nada 

acosta aos autos para comprovar que a parte Reclamante utilizou os 

serviços de cartão de crédito. Como é cediço, é pratica costumeira da 

Reclamada maquiar os empréstimos ofertados ao consumidor como saque 

no cartão de crédito, o que lhe traz mais benefícios, porém, onera 

exorbitantemente o consumidor. Outrossim, verifico durante todo o período 

em que a Autora possuía o suposto contrato de cartão de crédito, nunca 

utilizou o mesmo para efetuar qualquer compra, haja vista que as faturas 

acostadas não apresentam uma única compra realizada pela Reclamante, 

o que torna verossímil as alegações de que a parte Autora em verdade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 293 de 696



contratou o serviço de empréstimo consignado e não de cartão de crédito. 

Assim, não é razoável e muito menos proporcional que o consumidor após 

muitos pagamentos realizados não tenha efetuado a quitação de seu 

débito perante a Reclamada ou, ao menos, saldado boa parte do débito. No 

caso dos autos, constata-se que a parte Autora recebeu como crédito em 

sua conta corrente o importe de R$ 1.285,56 e, até a presente data, 

efetuou o pagamento, mediante descontos em sua folha de pagamento do 

importe de R$ 1.294,42 (conforme extraído das faturas e dos 

comprovantes de folha de pagamento anexos aos autos). Contudo, 

conforme se evola da análise da fatura com vencimento em 05/12/2019 a 

parte Reclamante ainda possui um saldo devedor de absurdos R$ 

1.255,28. Desta forma, a consequência lógica, se a Reclamada continuar a 

efetuar a cobrança da forma imposta por ela, será a extensão da dívida 

por muitos anos, vez que os juros cobrados pelo não pagamento da fatura 

de cartão de crédito é exorbitante. Portanto, traduz-se em prática abusiva, 

que coloca o consumidor em extrema desvantagem (Art. 51, inciso IV, do 

CDC), a contratação da forma oferecida pela parte Reclamada, vez que 

poderia colocar à disposição do consumidor proposta de empréstimo 

consignado com juros menores, porém, oferece apenas saque em cartão 

de crédito com juros exorbitantes e desleais, os quais torna a dívida 

impagável pelo simples desconto mensal do mínimo da fatura. Frisa-se 

novamente, que a falta de informação ao consumidor o induz a acreditar 

que não se trata de cartão, pois se realmente soubesse a real intensão da 

Reclamada (locupletar-se) certamente não contrataria. Ocorre que pelo 

que se infere dos fatos e documentos apresentados nos autos a 

reclamada deixou de cumprir com seu dever de informação, não 

demonstrando nitidez o que está ofertando a seus clientes. Neste sentido: 

Recurso nº: 0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: FLORINDA NUNES 

PATTI Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a parte autora, em 

síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu em 

2011, e, posteriormente, descobriu que se tratava de um empréstimo por 

meio de cartão de crédito, onde os juros são muito maiores e sem prazo 

de término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um cartão de crédito, 

e que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar de nunca tê-lo 

utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia antecipação de 

tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das parcelas sob a 

rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da autora 

(indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o desconto 

do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos valores 

descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e 

indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma 

vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados 

em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de 

pagamento. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00). E ainda, PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: JAIR 

CORDEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO Alegação 

da parte autora de que celebrou junto ao réu contrato de empréstimo 

consignado em folha; todavia, vem sofrendo descontos mensais em seu 

contracheque referente ao valor mínimo de um cartão de crédito. Afirma 

que jamais desejou realizar empréstimo atrelado a um cartão de crédito, 

pois desejou contratar um empréstimo com descontos mensais em valores 

fixos e com prazo de término, o que não está ocorrendo. Argumenta que 

essa modalidade de empréstimo não contratada acabou gerando 

despesas indesejadas e indevidamente descontadas. Postula a 

declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito; a 

condenação do réu a cessar os descontos mínimos nos seus 

vencimentos, sob a rubrica "Banco BMG Cartão de Crédito"; a restituição 

dos valores indevidamente descontados, totalizando a quantia de R$ 

7.879,98 em dobro, e compensação por danos morais (docs. fls 16/21). 

Em CONTESTAÇÃO, sustentou o réu que a parte autora contratou cartão 

de crédito consignado com limite de crédito e realizou um saque quando da 

assinatura do contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente creditado 

em sua conta corrente; que os descontos que autor visualiza em seu 

contracheque são referentes ao valor mínimo estampado na fatura do 

cartão de crédito, tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que 

autoriza o desconto em folha, conforme contrato firmado entre as partes; 

que o contrato ainda prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total 

ou parcial da fatura; que todos os pagamentos realizados foram abatidos 

de seu saldo devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou 

cobrança de encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. 

Descabimento da restituição dos valores regularmente descontados e 

inexistência de dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 

32/42). A sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE 

AUTORA, tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça 

inicial, ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na 

modalidade consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com 

descontos infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas 

de modo minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. 

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. 

Relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). A ré, ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, 

enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos do 

Código de Defesa do Consumidor. Entende esta Magistrada que a 

sentença, data venia, merece parcial reforma. Situação já conhecida desta 

Turma. Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples 

empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de 

cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de 

crédito. Prática comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Violação a transparência. Intenção 

clara da financeira em gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. 

Instituição financeira que sequer informa datas de contratação, o que 

indicaria de forma clara a prática. Necessidade de modulação dos efeitos 

da decisão judicial visto ter a autora recebido o valor do empréstimo e 

usufruído dos valores respectivos. Ausência de parâmetros para aferir 

qual o valor justo para pagamento do empréstimo com juros, que leva o 

julgador a arbitrar a importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo 

suficiente a quitar o empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que 

devem cessar, à vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, 

não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 
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relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2014) Sobre as regras 

de experiência comum, Luiz Guilherme Marinoni discorre sobre a 

utilização, pelos julgadores, de sua experiência para analisar elementos de 

prova obtidos na instrução (in A Prova na Ação Inibitória. Curitiba: Genesis 

- Revista de Direito Processual Civil, nº 24, abril-junho de 2002, p. 

312/322): “O juiz, (...) para valorar a credibilidade de uma prova e a sua 

idoneidade para demonstrar um fato, baseia-se na sua experiência, que 

deve ser entendida como a experiência do homem médio, que vive em 

determinada cultura em certo momento histórico”. Não se desincumbindo 

de seu ônus probatório, deve ser reconhecida a condição de 

hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, quer sob 

o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o que 

conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante a 

inversão do ônus probatório. Destarte, resta claro o dano moral sofrido 

pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pela requerida, com os 

descontos indevidos em sua folha de pagamentos e, com a falta de zelo 

quando da ausência de informação, finalização e liquidação do contrato 

em não impedir que tais descontos fossem efetivados. Ora, o consumidor 

não espera ver cobrado em sua folha de pagamento valores de forma 

diversa do contratado, o que por certo gera insegurança, angustia e 

sensação de impotência. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a instituição bancária não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima, etc. Considerando os elementos contidos nos autos e 

orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros 

legais. Quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores indevidamente 

descontados na conta corrente do Autor, verifico que o pleito merece juízo 

de improcedência. Destaco que o dano material não pode ser presumido, 

bem como os pedidos formulados no âmbito dos juizados especiais devem 

ser líquidos, não podendo a parte pleitear valores ilíquidos. No caso dos 

autos, verifica-se que a parte Autora recebeu crédito em sua conta 

corrente, portanto, beneficiou-se do valor recebido da Reclamada. Assim, 

não há que se falar em devolução de valores, mas tão somente em 

quitação de seu contrato. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos 

formulados por BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO 

CETELEM S.A. para: (1º) DECLARAR a inexistência do débito oriundos do 

contrato de cartão de crédito objeto desta demanda; e (2º) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante 

de R$ 4.000,00 (QUATRO mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Por 

pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar concedida à movimentação nº. 6, 

deixando de condenar a Reclamada ao pagamento da multa estabelecida 

na referida decisão, haja vista o seu efetivo cumprimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-64.2020.8.11.0001
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DANIELLY RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001037-64.2020.8.11.0001 Reclamante: 

DANIELLY RIBEIRO DE AMORIM Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor 

de R$ 100,63 ( cento reais e sessenta e três centavos), Data da Inclusão: 

17/12/2018, a qual a parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao 

final, pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 
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matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Quanto à juntada do comprovante original de negativação, rejeito, 

tendo em vista que a documentação anexada pela parte autora é 

pertinente. A alegação de ausência de comprovante de endereço do 

reclamante não deve prosperar tendo em vista que nos Juizados 

Especiais impera a informalidade, e tal documento não interfere no 

julgamento do caso em questão, não sendo, destarte, imprescindível, 

nesse caso. 3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da análise 

das provas, permite-se constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A parte ré não logrou êxito 

em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito 

negativado, apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se 

tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a 

efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que 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 da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que a(s) outra(s) negativação(ões) são posteriores as discutidas 

nos autos. Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

teor do julgamento, rejeito pedido de condenação em litigância de má-fé e o 

pedido contraposto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte 

reclamante DANIELLY RIBEIRO DE AMORIM em desfavor da reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-18.2020.8.11.0001
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1000859-18.2020.8.11.0001 Reclamante: 

BRUNA RIBEIRO DA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N T 

E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por dívida R$ 

227,43 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), Data da 

Inclusão:05/07/2019, a qual a parte autora desconhece sua origem. Pede 

ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

2. Observa-se ainda, que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. No que 

tange a preliminar de ausência da pretensão resistida, arguida pela 

reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de negativação 

indevida, e pagamento de indenização por danos morais, dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Ademais, tendo a requerida negativado o nome da parte 

autora, não se fazia necessária a busca da via administrativa para gerar o 

direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. Rejeito ainda, a impugnação do 

pedido de gratuidade da justiça, vez que nessa fase processual não tem 

cabimento o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sendo 

irrelevante a apreciação do pedido nessa fase processual. Quanto à 

juntada do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista 

que a documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, 

a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise das provas, verifica-se que o nome da parte reclamante foi 

negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, não 

tendo a ré apresentado documentos que demonstrem a existência de 

relação jurídica referente ao débito negativado, vez que se limitou a 

anexar telas sistêmicas e faturas, que se cuidam de documentos 

unilaterais, e não se prestam a provar a existência de débito. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que 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, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Assim, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que, que no extrato de negativação juntado na mov. 01, 

demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a combatida nos 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 
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ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Diante do teor do julgamento, rejeito o 

pedido contraposto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINO para que o pedido formulado pela parte reclamante BRUNA 

RIBEIRO DA SILVA seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE em face da 

reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto da pressente. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA 

(Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a 

exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos do SPC, 

apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, 

e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias 

impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000993-45.2020.8.11.0001 Reclamante: 

CREMILSON SOUSA DE MORAES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S 

E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor 

de R$ 110,41 (cento e dez reais e quarenta e um centavos), Data da 

Inclusão: 08/04/2019, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, permite-se 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer, 

verificando-se assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. A parte ré não logrou êxito em 

demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o 

débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e 

relatório, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de 

comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que 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 da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 
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contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que a(s) outra(s) negativação(ões) são posteriores as discutidas 

nos autos. Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

teor do julgamento, rejeito pedido de condenação em litigância de má-fé. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante CREMILSON 

SOUSA DE MORAES em desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A 

para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON SOUSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000993-45.2020.8.11.0001 Reclamante: 

CREMILSON SOUSA DE MORAES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S 

E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor 

de R$ 110,41 (cento e dez reais e quarenta e um centavos), Data da 

Inclusão: 08/04/2019, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, permite-se 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer, 

verificando-se assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito. A parte ré não logrou êxito em 

demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o 

débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e 

relatório, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de 

comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 
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necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que 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 da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Insta ressaltar que, no presente 

caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista 

que, que a(s) outra(s) negativação(ões) são posteriores as discutidas 

nos autos. Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

teor do julgamento, rejeito pedido de condenação em litigância de má-fé. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante CREMILSON 

SOUSA DE MORAES em desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A 

para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020956-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020956-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 186,39 ( 

cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) com inclusão no 

SCPC em 19/10/2015. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 

da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 
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prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – 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. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por HELBERT LOURIVAL DE ARAUJO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (19/10/2015); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020758-36.2019.8.11.0001
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IRIS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020758-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIS DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç 

A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 430,87 (quatrocentos e 

trinta reais e oitenta e sete centavos) com inclusão no Serasa em 

14/01/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em preliminar a 

Reclamada pleiteia a retificação do polo passiva a fim de constar a 

empresa OI MÓVEL S/A, tendo em vista a mesma ser responsável pelo 

contrato objeto da lide. OPINO, pela retificação nos termos pleiteados. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Dessa forma, verifica-se que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – 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. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe 

esclarecer, que as ademais anotações e nome da Requerente estão 

sendo discutidas em outras ações. Dessa forma, a conduta consistente 

em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 
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de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por IRIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de OI 

MÓVEL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso (14/01/2019). Proceda 

o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021231-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 91,55 ( 

noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) com inclusão no SCPC 

em 17/05/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar 

que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo 

que justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – 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. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARIA DE LOURDES ALVES OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 
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acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (17/05/2019); Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor 

fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020078-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020078-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANA DOS SANTOS LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de serviço 

por cobrança, assim como por inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA EXPERIAN) 

pelo débito no valor de R$ 449,97 (quatrocentos e quarenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), com inclusão em 02/08/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais (em 40 salários mínimos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. Afasto 

a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa 

imputado pela Reclamante, pois o valor atribuído pela parte em eventual 

condenação em danos morais é meramente estimativo não vinculando o 

juízo. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. Superadas as preliminares 

passo à análise do mérito da causa.. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. A Reclamante alega que em 19/11/2019 compareceu à loja 

Tauro Motors com a finalidade de adquirir um veículo, porém restou 

surpreendida com a informação de que seu nome constava no serviço de 

proteção ao crédito à mando da empresa Reclamada. Aduz que mantinha 

relação contratual com a empresa Reclamada referente à linha telefônica 

de nº 65 9 9911-2806. Aduz que em janeiro/2018 clonaram o citado 

número telefônico razão pela qual solicitou o cancelamento dessa linha, 

porém migrou para outra de nº 65 9 9811-2806 passando a utilizá-lo em 

30/01/2018. Contudo, afirma que em novembro/2019 se dirigiu à loja da 

Reclamada onde tomou conhecimento da existência de três contas 

telefônicas em aberto, relativa à linha cancelada nos meses de abril a 

junho/2018. Além disso, afirma que também obteve o conhecimento de que 

se encontrava em aberto outra linha telefônica de nº 31 99923-1945, na 

cidade de Imperatriz/MA. A Reclamada, por sua vez, afirma que a 

Reclamante mantinha contrato referente à linha nº 65 9 9911-2806 e que a 

negativação objeto da lide decorre da inadimplência da autora concernente 

às faturas de abril a junho/2018. Aduz que inexiste falha na prestação de 

serviço a ensejar dever de reparação por danos morais. Da análise das 

provas permite-se inferir que razão não assiste à Reclamada, pois não 

logrou êxito em comprovar a licitude em proceder à inscrição dos dados 

da Reclamante nos serviços de proteção ao crédito. Narra a Reclamante 

que, em janeiro/2018 por ter a sua linha telefônica clonada optou por 

mudar de número – mudou do nº 65 9 9911-2806 para o número 65 9 

9811-2806. No entanto, a Reclamada promoveu a inscrição dos seus 

dados no serviço de proteção ao crédito por faturas posterior à citada 

cobrança – meses de abril a junho/2018. A Reclamada, contudo, não 

colacionou aos autos as faturas completas relativas aos meses de abril a 

junho/2018 para se verificar a utilização efetiva dos serviços pela 

Reclamante. É de se ressaltar que caberia à empresa Reclamada 

comprovar a utilização dos serviços conforme preconiza o art. 373, II do 

CPC, especialmente ante a alegação da autora no sentido de que teria 

solicitado o cancelamento da linha. Não tendo sido comprovada a 

utilização do serviço impõe reconhecer a sua cobrança é indevida, assim 

como o apontamento que lhe deu suporte. Cabe ainda ressaltar que a 

falha na prestação de serviço perpetrada pela Reclamada não se revela 

apenas quando da negativação indevida do nome Reclamante nos 

serviços de proteção ao crédito, mas também no registro de linha 

telefônica da qual a autora alega não ter anuído (31 9 9923-1945). A 

Reclamada também não comprovou nos autos que a Reclamante contratou 

a linha telefônica nº 31 9 9923-1945. Ao contrário, não apresentou 

qualquer justificativa para tal fato. Dessa forma, é evidente que a empresa 

Reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer 

lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, 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. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro e/ou 

manutenção indevidos do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, tendo como norte os princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade) estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 
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art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por ROSANA DOS SANTOS LEITE 

em desfavor de VIVO S.A. para: 1) CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id 27638898; 2) DECLARAR a inexistência dos débitos 

objeto da lide; 3) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual 

será atualizado a partir da presente data pelo IGP-M da FGV, e acrescido 

de juros de mora de 1% a partir da data da inclusão indevida. Sem 

condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 

de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital 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. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000884-31.2020.8.11.0001 Reclamante: 

JOSIAS FERREIRA DA SILVA Reclamadas: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 79,50 (setenta e nove 

reais e cinquenta centavos), com data de inclusão em 13/09/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observa-se ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. A Preliminar de 

Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. A alegação de inépcia à inicial pela juntada de 

comprovante em nome de terceiro não deve prosperar, tendo em vista que 

nos Juizados Especiais impera a informalidade, e tal documento não 

interfere no julgamento do caso em questão, não sendo, destarte, 

imprescindível, nesse caso. No que tange a preliminar de falta de interesse 

de agir e ausência da pretensão resistida, arguida pela reclamada, insta 

ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante pugna pela 

declaração de inexistência de débito em razão de negativação indevida, e 

pagamento de indenização por danos morais, dessa forma, entendo que o 

interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. 

Ademais, tendo a requerida negativado o nome da parte autora, não se 

fazia necessária a busca da via administrativa para gerar o direito de 

ação. Assim, rejeito a preliminar. No que tange a juntada do comprovante 

original de negativação, rejeito, tendo em vista que a documentação 

anexada pela parte autora é pertinente. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Da análise das provas, constata-se que a parte Autora 

realmente possui relação jurídica com a ré referente ao contrato em 

apreço, pois a ré apresentou áudios e faturas que não foram impugnados 

pela parte autora. Desse modo, resta demonstrado que a cobrança é 

devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte Requerida 

se traduzem em provas a socorrer às suas alegações, não se afigurando 

a hipótese de condenação em danos morais, haja vista, que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Destarte, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quando à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas, não havendo 

assim, como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em 

que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, a 

improcedência do pedido. Quanto à litigância de má-fé rejeito, por não 

restar configurada. Com relação ao pedido CONTRAPOSTO, acolho para 

que o reclamante pague a reclamada o valor negativado de R$ 79,50 

(setenta e nove reais e cinquenta centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por JOSIAS FERREIRA DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

CONTRAPOSTO, para condenar o reclamante a pagar a reclamada o valor 

de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), referente ao 

débito negativado, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

data da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da contestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 
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imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014886-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014886-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN CARLOS 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMIAO 

ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1014887-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR CRISTINA DE BRITO MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1014887-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIMAR 

CRISTINA DE BRITO MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014900-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1014900-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE PEREIRA 

JUVENAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR PEREIRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 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: 1014912-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEI DE ALMEIDA MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014912-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSON SALES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR PEREIRA 

POLO PASSIVO: JOSINEI DE ALMEIDA MENDES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 1014914-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROMAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO PORPHIRIO DA SILVA OAB - MG189100 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014914-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA ROMAN 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME AUGUSTO 

PORPHIRIO DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

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: 1014927-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014927-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 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: 5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1004152-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 
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CONCENTRADA Data: 19/09/2019 Hora: 17:00 (horário de Mato Grosso), 

no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral 

do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado 

pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014962-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CUNEGUNDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014962-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

CUNEGUNDES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

GONCALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014968-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014968-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTOVAO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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
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Processo Número: 1014970-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FATIMA LUCAS FERREIRA - INOVE - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1014970-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONILVA DE 

ARAUJO POLO PASSIVO: CELIA DE FATIMA LUCAS FERREIRA - INOVE - 

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: 5ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014972-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OFFESTETICA CUPONS DE DESCONTO E SERVICOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDWALLEI MACIEL VIANA (REQUERIDO)

KYSAJER COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA E BEM-ESTAR LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014972-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OFFESTETICA 

CUPONS DE DESCONTO E SERVICOS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VICTOR HUGO VIDOTTI POLO PASSIVO: KYSAJER 

COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA E BEM-ESTAR LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014973-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014973-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURACI ALVES 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1007062-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSPORTS VENTURES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DA SILVA OAB - RJ114224 (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 23/10/2019 

Hora: 11:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. , 7 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011986-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011986-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 Endereço: RUA CAFEZINHO, 

17, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-270 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN 

QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ISRAEL ALISSON DA SILVA 

04015918169 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 5 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007860-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007860-88.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA 

Endereço: AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007860-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007860-88.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA 

Endereço: AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007860-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007860-88.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA 

Endereço: AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015503-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NOGUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015503-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

247,91 POLO ATIVO: Nome: RICARDO NOGUEIRA MARQUES Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, - LADO ÍMPAR, 

NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-720 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 4 

andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015503-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NOGUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015503-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

247,91 POLO ATIVO: Nome: RICARDO NOGUEIRA MARQUES Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, - LADO ÍMPAR, 

NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-720 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 4 

andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 
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recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007743-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THABATA OLMEDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1007743-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 31.469,88 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: THABATA OLMEDO MENDES Endereço: AVENIDA DOMETILDES 

ROCHA LIMA, S/N, Quadra 02, Casa 02, JARDIM MOSSORÓ, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78090-852 POLO PASSIVO: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 

Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade 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, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007858-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007858-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

23.257,11 POLO ATIVO: Nome: VALDIRENE SILVA PEREIRA Endereço: 

RUA MINISTRO FERNANDO COSTA, 399, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-295 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, Indenização do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007858-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007858-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

23.257,11 POLO ATIVO: Nome: VALDIRENE SILVA PEREIRA Endereço: 

RUA MINISTRO FERNANDO COSTA, 399, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-295 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, Indenização do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015241-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015241-50.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.095,92 POLO ATIVO: Nome: ARMINDO DOS SANTOS FERREIRA 

Endereço: RUA GENERAL RABELLO, 480, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-259 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A), CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014985-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DE MOURA LEITE VIEIRA (REQUERENTE)

MARIA DE LURDES MOURA LEITE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014985-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LURDES MOURA LEITE VIEIRA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA POLO 

PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015241-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015241-50.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.095,92 POLO ATIVO: Nome: ARMINDO DOS SANTOS FERREIRA 

Endereço: RUA GENERAL RABELLO, 480, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-259 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A), CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015227-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANDERLAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015227-66.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: LANDERLAN DA SILVA Endereço: RUA 

CENTO E DEZENOVE, 11, QUADRA 4O, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-304 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015227-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANDERLAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015227-66.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: LANDERLAN DA SILVA Endereço: RUA 

CENTO E DEZENOVE, 11, QUADRA 4O, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-304 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 
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Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017173-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERISON OSVALDO JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017173-73.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

11.148,37 POLO ATIVO: Nome: JERISON OSVALDO JESUS DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOUZADA, 11, - LADO ÍMPAR, NOVO 

COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-515 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017173-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERISON OSVALDO JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017173-73.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

11.148,37 POLO ATIVO: Nome: JERISON OSVALDO JESUS DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOUZADA, 11, - LADO ÍMPAR, NOVO 

COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-515 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-10.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1010329-10.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.147,08 POLO ATIVO: Nome: SIMONE FERREIRA DE LIMA Endereço: 

RUA V, 41, PARQUE NOVA ESPERANÇA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-365 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1010329-10.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.147,08 POLO ATIVO: Nome: SIMONE FERREIRA DE LIMA Endereço: 

RUA V, 41, PARQUE NOVA ESPERANÇA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-365 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010114-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALMEIDA DOS SANTOS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1010114-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.615,24 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DELSON ALMEIDA DOS 

SANTOS Endereço: RUA TRÊS, 17, QUADRA 17, JARDIM UMUARAMA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-597 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

184, RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade 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, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016138-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016138-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.023,96 POLO ATIVO: Nome: WESLEY LOJOR DA COSTA Endereço: 

RUA DOS BEM-TE-VIS, S/N, APT 307 BL A, Residencial Chapada dos 

Monte, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-340 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 7059, 

RUA UM, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016138-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOJOR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016138-78.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.023,96 POLO ATIVO: Nome: WESLEY LOJOR DA COSTA Endereço: 

RUA DOS BEM-TE-VIS, S/N, APT 307 BL A, Residencial Chapada dos 

Monte, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-340 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 7059, 

RUA UM, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015986-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015986-30.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.499,86 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO SILVA 

RIBEIRO Endereço: Rua Quatro, Quadra 80, 19, Pedra 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, 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 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS VILELA LEAL (REQUERENTE)

ISABELA PRADO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM ROYAL DUTCH ARLINES (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 

16:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS VILELA LEAL (REQUERENTE)

ISABELA PRADO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM ROYAL DUTCH ARLINES (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 15:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 

16:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. CUIABÁ, 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015604-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE TAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015604-37.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.087,00 ESPÉCIE: 

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO Endereço: RUA HORTÊNCIA 

SOARES DA SILVA, 430, QUADRA 36, PARQUE NOVA ESPERANÇA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-602 POLO PASSIVO: Nome: CAMILA DE TAL 

Endereço: RUA HORTÊNCIA SOARES DA SILVA, 39, QUADRA 30 (CASA 

DONA MARIA), NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-602 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015129-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERS ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 27631267. Designe-se 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010341-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MAROTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/11/2019 

Hora: 12:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. CUIABÁ, 2 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010341-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MAROTO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1010341-24.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM MAROTO DA SILVA 

NETO Endereço: MORADA DA SERRA, 7, CUIABÁ, CPA IV, TAPURAH - MT 

- CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, sn, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 
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MT - CEP: 78005-010 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade 

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, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015522-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSUEL CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015522-06.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: MAKSUEL CARVALHO DOS SANTOS 

Endereço: RUA SETE, 584, QUADRA 12, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-766 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Bloco D 15 andar, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015522-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSUEL CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015522-06.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: MAKSUEL CARVALHO DOS SANTOS 

Endereço: RUA SETE, 584, QUADRA 12, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-766 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Bloco D 15 andar, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(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: 1013383-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013383-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

14.163,64 POLO ATIVO: Nome: DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS 

Endereço: AVENIDA MÁRIO AUGUSTO VIEIRA, 269, MORADA DO OURO II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78053-734 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: RUA TAMOIOS, 246, - ATÉ 

489/490 - térreo, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04630-000 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013383-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013383-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

14.163,64 POLO ATIVO: Nome: DAPHNE ANDALUZA LOPES ADAMS 

Endereço: AVENIDA MÁRIO AUGUSTO VIEIRA, 269, MORADA DO OURO II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78053-734 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Endereço: RUA TAMOIOS, 246, - ATÉ 

489/490 - térreo, JARDIM AEROPORTO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04630-000 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ZARAMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Ressai do ID 30220542 que houve a baixa na restrição. 

Assim, intime-se a reclamante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se 

nos autos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014382-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA PAPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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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 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1014382-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.481,69 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO DA SILVA 

PAPA Endereço: RUA BEM-TE-VI, 43, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78052-244 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, 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 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015721-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015721-28.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

423,73 POLO ATIVO: Nome: LUCELIO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

LAMBARI, 1, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-256 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015721-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015721-28.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

423,73 POLO ATIVO: Nome: LUCELIO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA 
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LAMBARI, 1, DOUTOR FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-256 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015477-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE ANUCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015477-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

61,65 POLO ATIVO: Nome: GONCALO SANTANA DE ANUCIACAO 

Endereço: RUA MARANGUAPE, 1235, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-365 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015477-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE ANUCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015477-02.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

61,65 POLO ATIVO: Nome: GONCALO SANTANA DE ANUCIACAO 

Endereço: RUA MARANGUAPE, 1235, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-365 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015493-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CRISLAYNE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015493-53.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

787,32 POLO ATIVO: Nome: SILMARA CRISLAYNE ALVES Endereço: 

AVENIDA JAYME CAMPOS, 13, QD 07, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-719 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 4 andar, Alphaville Industrial, BARUERI 

- SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015493-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CRISLAYNE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015493-53.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

787,32 POLO ATIVO: Nome: SILMARA CRISLAYNE ALVES Endereço: 

AVENIDA JAYME CAMPOS, 13, QD 07, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-719 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 4 andar, Alphaville Industrial, BARUERI 

- SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013498-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE MATTOS (REQUERIDO)

TATIANE GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Preceitua o art. 18, I, da Lei 9.099/95 “A citação far-se-á: I - 

por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;”. Assim, 

não tendo sido a parte Reclamada pessoalmente citada, não há como 

aceitar a validade da citação, devendo ser expedido novo mandado de 

citação. Desta feita, designe-se nova audiência de conciliação e 

expeça-se mandado de citação. Intime-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015090-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO VITOR AMERICO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015090-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOAO VITOR AMERICO LOPES Endereço: 

RUA POCONE, 615, ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-394 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015090-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR AMERICO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015090-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOAO VITOR AMERICO LOPES Endereço: 

RUA POCONE, 615, ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-394 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016423-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016423-71.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.126,93 POLO ATIVO: Nome: JACKELINE DE SIQUEIRA Endereço: RUA 

TRINTA E UM, 32, QDA 37 A, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-557 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 
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assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016423-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016423-71.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.126,93 POLO ATIVO: Nome: JACKELINE DE SIQUEIRA Endereço: RUA 

TRINTA E UM, 32, QDA 37 A, TRÊS BARRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-557 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016458-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE CASSEMIRO GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016458-31.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.248,78 POLO ATIVO: Nome: LUIZ FELIPE CASSEMIRO GONZAGA DA 

SILVA Endereço: RUA CINQÜENTA E SEIS, 29, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-280 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016458-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE CASSEMIRO GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016458-31.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.248,78 POLO ATIVO: Nome: LUIZ FELIPE CASSEMIRO GONZAGA DA 

SILVA Endereço: RUA CINQÜENTA E SEIS, 29, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-280 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016302-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL GOMES ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016302-43.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELIEL GOMES ANANIAS Endereço: RUA 

DEZ, 235, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-738 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 585, Bloco D 15 andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016302-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL GOMES ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1016302-43.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELIEL GOMES ANANIAS Endereço: RUA 

DEZ, 235, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-738 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 585, Bloco D 15 andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016902-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016902-64.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 36.570,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO Endereço: AVENIDA 

MÁRIO AUGUSTO VIEIRA, 269, aprt. 903, bloco I, MORADA DO OURO II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78053-734 POLO PASSIVO: Nome: STELO S.A. 

Endereço: GAMA SAÚDE S/A, 512, Alameda Xingu, 16 andar, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-914 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO 

MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016957-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA GOMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Remeta-se o feito concluso para sentença. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006434-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MARCIA DE ARRUDA GORGETE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Remeta-se o feito concluso para sentença. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015551-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYA DAPHINE DAMIAO REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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DESPACHO Preceitua o art. 18, I, da Lei 9.099/95 “A citação far-se-á: I - 

por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;”. Assim, 

não tendo sido a parte Reclamada pessoalmente citada, não há como 

aceitar a validade da citação, devendo ser expedido novo mandado de 

citação. Desta feita, designe-se nova audiência de conciliação e 

expeça-se mandado de citação. Intime-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019103-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PERSONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLINDA ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Preceitua o art. 18, I, da Lei 9.099/95 “A citação far-se-á: I - 

por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;”. Assim, 

não tendo sido a parte Reclamada pessoalmente citada, não há como 

aceitar a validade da citação, devendo ser expedido novo mandado de 

citação. Desta feita, designe-se nova audiência de conciliação e 

expeça-se mandado de citação. Intime-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

FIMEX CONSULTORIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela parte reclamante no ID 

30077302. Designe-se nova audiência de conciliação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009285-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERIDO)

PRISCILLA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Preceitua o art. 18, I, da Lei 9.099/95 “A citação far-se-á: I - 

por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;”. Assim, 

não tendo sido as Reclamadas pessoalmente citadas, não há como aceitar 

a validade da citação, devendo ser expedido novo mandado de citação. 

Desta feita, designe-se nova audiência de conciliação e expeça-se 

mandado de citação. Intime-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRYGO CESAR LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ALESSANDRA SANT ANA 

MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES, MARCO TULIO DIAS 

FERREIRA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 12 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015037-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jair Demérito (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015037-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIANE DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LOUISE DE BARROS 

IBARRA PAPA POLO PASSIVO: Jair Demérito FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1019543-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DE JESUS SEMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1019543-25.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.291,62 ESPÉCIE: 
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[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIZA MARIA DE 

JESUS SEMEAO Endereço: Rua C, 9, Jardim Brasil, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, Edficio BBTS, 2 

andar, parte B,, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, 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 mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

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

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017230-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017230-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

12.239,91 POLO ATIVO: Nome: MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO 

Endereço: RUA SESSENTA E SETE, SONHO MEU, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-470 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017230-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017230-91.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

12.239,91 POLO ATIVO: Nome: MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO 

Endereço: RUA SESSENTA E SETE, SONHO MEU, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-470 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 
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É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015039-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015039-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

FERREIRA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

5ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1006446-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1006446-55.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

19.135,30 POLO ATIVO: Nome: IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN 

Endereço: Rua cinco, 231, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-390 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

RUA ALVARENGA PEIXOTO, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Bancários, Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006446-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1006446-55.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

19.135,30 POLO ATIVO: Nome: IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN 

Endereço: Rua cinco, 231, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-390 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

RUA ALVARENGA PEIXOTO, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Bancários, Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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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: 1015474-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015474-47.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

120,05 POLO ATIVO: Nome: DANUZA SILVA Endereço: RUA CORONEL 

NETO, 964, - DE 392/393 AO FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-110 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: AGF 

BARÃO DE MELGAÇO, 3605, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015474-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015474-47.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

120,05 POLO ATIVO: Nome: DANUZA SILVA Endereço: RUA CORONEL 

NETO, 964, - DE 392/393 AO FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-110 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: AGF 

BARÃO DE MELGAÇO, 3605, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010720-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ANTONIA CURVO ALBUES 00537213147 (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Remeta-se o feito concluso para sentença. Cumpra-se. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004388-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 11:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 12 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021159-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VITORIA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1021159-35.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 13.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDA VITORIA PEREIRA 

LOPES Endereço: RUA JOAQUIM GOMES MORENO, S/N, RIBEIRÃO DO 

LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-178 POLO PASSIVO: Nome: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Endereço: AC SHOPPING PANTANAL, 3300, 

LOJA 2006 E 2007, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-973 

Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade 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, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. CUIABÁ, 30 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007731-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CUMPRIMENTO DE LIMINAR, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 

PROCESSO n. 1007731-49.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.900,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 553, telefone 65-3323-9966 - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA CANDIDO RONDON, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 3271/3272 AO FIM, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR 

PLEITEADA, por todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta e para que 

compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 15:20 , 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: D E C I S Ã O Diante 

da presença dos requisitos que amparam a concessão da tutela 

vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e determino que a parte 

reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

parte autora dos bancos de dados cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), 
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concernente apenas aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis 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. Alto Araguaia-MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014879-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de reclamação cível interposta pelo reclamante, 

com o fito de compelir a reclamada a restituir o serviço de telefonia fixa, 

bem como restabelecer a prestação de serviço de internet banda larga. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 

Compulsando os autos, evidencio que no caso em tela encontram-se 

presentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida, 

encontrando-se caracterizada a existência da prática de método comercial 

abusivo, de tal sorte, que se não for deferida a medida pleiteada, 

acarretará a perda da pretensão dos autores. Diante do exposto, DEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada pela parte reclamante 

para determinar que a Reclamada restabeleça o serviço de telefonia da 

linha telefônica 65 3623-2783, bem como a internet banda larga, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. No mais, intimem-se as partes para 

comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo mesmo 

mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no prazo 

legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a ação 

contestada. Intime-se. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso requer. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014887-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR CRISTINA DE BRITO MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por ELIMAR CRISTINA DE BRITO MOTTA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisando minuciosamente os autos, a priori, reconheço eventual direito 

da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos autos, a parte 

reclamante recebeu faturas exorbitantes. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside nos sérios transtornos que a 

ausência de energia elétrica poderá trazer a parte Reclamante e sua 

família, expondo-lhes às restrições mais comezinhas do dia a dia, 

mormente por ser bem de consumo essencial e imprescindível do cidadão. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para que se 

abstenha em efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial, até o deslinde desta ação, 

referente as faturas questionadas na inicial (meses de fevereiro e março 

de 2020), no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Impõe registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de 

energia. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, EM REGIME DE PLANTÃO. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CEZAR FERNANDES NETO (REQUERENTE)

MARCELO MAMORU ONOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1000149-95.2020.8.11.0001 Reclamante: 

MARCELO MAMORU ONOE Reclamante: OSCAR CEZAR FERNANDES 

NETO Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS Reclamada: TVLX VIAGENS E 

TURISMO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado pela 

Autora e primeira Reclamada neste processo (ID 28381713) para que 

surta os jurídicos e legais efeito e, em consequência, pela extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Do mesmo modo, tratando-se de acordo realizado entre a parte 

Autora e uma das Reclamadas com responsabilidade solidária, esse 

acordo abrange todos os danos sofridos pela demandante, nada mais 

restando a ser indenizado, bem como favorece as demais Reclamadas, 

diante da solidariedade existente entre elas e em conformidade com o que 

dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil, do que segue que a demanda deve 

ser extinta em relação à codevedora. Veja-se: “Art. 844. A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) §º 3º Se entre um dos devedores 

solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”. 

A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM OS COODEVEDORES 

SOLIDÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES. A transação firmada entre a parte 

autora com dois dos três devedores solidários, extingue a dívida em 

relação aquele não constante no pacto, consoante disposto no art. 844, 

§3º do CC, que se sobrepõe a ressalva constante do ter do acordo quanto 

à apelante. A seguradora integrou a lide como parte demandada e não 

como denunciada a lide, desde a inicial. Mesmo na hipótese de estar na 

lide como denunciada a extinção também seria medida a ser adotada, 

consoante precedentes desta corte, porque a resolução da lide principal 

resulta na consequente extinção da denunciação a lide que é demanda 

secundária. EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJRS APL 

70079313904, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, 

Publicação em 14/12/2018)”. Assim, OPINO pela EXTINÇÃO da obrigação 

solidária, em decorrência do acordo firmado pelas partes neste processo, 

constante na ID 28381713, para que surta os efeitos jurídicos e legais em 

relação a todas as Reclamadas, não cabendo, portanto, o prosseguimento 

do presente feito. Em consequência, OPINO pela extinção do processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Após, 

nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021300-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDERSON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021300-54.2019.8.11.0001 Reclamante: 

NICHOLAS ANDERSON DE SOUSA Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Indefiro o pedido de decretação de revelia formulado pela 

Reclamante, tendo em vista que a carta de preposição apresentada pela 

Reclamada tem poderes expressos para o preposto transigir. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Reclamado, tendo em vista 

que o Reclamante apresentou extrato de negativação, não sendo 

apresentado nenhuma prova capaz de desconstitui-lo. Sem preliminares, 

passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pelo Reclamado, sob o argumento de que não possui 

débito com o banco. O Reclamado, em defesa, sustenta a existência de 

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, do qual 

constam débitos em aberto, sendo justificada a inscrição dos dados do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito e inexistindo qualquer 

dever de indenizar. 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. Porém, em que 

pesem as alegações do Reclamado, constata-se que não foi juntada 

nenhuma prova da efetiva abertura de conta, contratação de cartão de 

crédito ou contrato de empréstimo feito pelo Reclamante. Assim, não tendo 

o Reclamado se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC, aceito como verdadeiros os fatos 

narrados pelo Reclamante, que provou o fato constitutivo do direito que 

almeja trazendo ao processo o extrato comprobatório da negativação do 

seu nome em cadastro de restrição de crédito. Sendo assim, 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 inexistente, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes 

sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Por fim, não prospera o pedido do 

Reclamado de condenação do Reclamante em litigância de má-fé, uma vez 

que ele apenas exerceu seu direito de ação. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais 

(40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021194-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021194-92.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ADRIANA DAMIAO DA SILVA Reclamada: WHIRLPOOL S.A Reclamada: 

LOJAS DONA DO LAR LTDA SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com 

arrimo no art. 355 do CPC, uma vez que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo a análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: -que 

adquiriu em 03/09/2019 um refrigerador da marca CONSUL da primeira 

Reclamada, modelo CRB39ABANA, 1P FROST FREE, 342 LT, Branco, pelo 

valor de R$ 1.833,80 (um mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta 

centavos), porém, após quinze dias da sua instalação apresentou defeito; 

-que o equipamento foi consertado por três vezes pela assistência 

técnica, porém o problema persiste; - que tentou resolver 

administrativamente, porém não obteve êxito. As Reclamadas, em suas 

defesas, sustentam que a Reclamante não comprovou a existência de 

vício no equipamento, tampouco oportunizou reparo ao produto, pois não 

há provas de que encaminhou o refrigerador para assistência técnica, e, 

portanto, não há qualquer dever de indenizar moral e materialmente. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que 

embora a Reclamante alegue que o refrigerador apresentou problemas e 

nunca funcionou de maneira satisfatória, não trouxe ao processo qualquer 

documento comprobatório da existência de vícios no produto e que eles 

decorrem de sua fabricação. Certo é que antes de solicitar o cumprimento 

de uma das alternativas dispostas no art. 18, §1º do CDC, qual seja a 

restituição do valor pago, deve ser oportunizada a constatação e o reparo 

do alegado vício. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 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. Destaca-se que a 

Reclamante sequer provou o encaminhamento do aparelho à assistência 

técnica, impedindo a constatação da existência de vício no produto. Logo, 

tem-se que a Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme disciplina 

o art. 373, I do CPC. A propósito “VICIO DE PRODUTO. AQUISIÇÃO DE 

MOTOCICLETA USADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. FACULDADE DO 

COMERCIANTE. ART. 18, § 1º DO CDC. OPORTUNIDADE PARA CONSERTO 

NO PRAZO DE 30 DIAS, NÃO COMPROVADA. Descabida a pretensão do 

autor, uma vez que não provou o fato constitutivo do seu direito. O 

demandante não oportunizou ao comerciante sanar o vício apresentado 

pela motocicleta. Certo é que, antes de fazer uso das alternativas 

constantes do art. 18, § 1º do CDC, deve o consumidor oportunizar ao 

fornecedor o devido reparo, no prazo de 30 dias. Somente depois disso é 

que viável a substituição do produto, restituição do preço ou abatimento, 

na forma do dispositivo citado. Decisão de improcedência mantida. 

RECURSO DESPROVIDO, (Recurso Cível n. 71007970239, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Claúdia Cachapuz Silva 

Raabe, J. 24/10/2018)”. Assim, não tendo a Reclamante trazido ao 

processo os documentos probatórios de suas alegações, não há como 

confirmar a ocorrência dos danos mencionados. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000136-96.2020.8.11.0001 Reclamante: 

JOSINALDO NERES DOS SANTOS DANTAS Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial suscitada 

pelo Reclamado, tendo em vista que o Reclamante apresentou extrato de 

negativação, não sendo apresentado nenhuma prova capaz de 

desconstitui-lo. Rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida 

arguida pelo Reclamado, uma vez que o Reclamante não está obrigada a 

exaurir as vias administrativas para ingressar com reclamação judicial. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo 

Reclamado, sob o argumento de que não possui débito com o banco. O 

Reclamado, em defesa, sustenta a existência de contrato de prestação de 

serviços firmado entre as partes, do qual constam débitos em aberto, 

sendo justificada a inscrição dos dados do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito e inexistindo qualquer dever de indenizar. 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. Porém, em que pesem as alegações do 
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Reclamado, constata-se que não foi juntada nenhuma prova da efetiva 

abertura de conta, contratação de cartão de crédito ou contrato de 

empréstimo feito pelo Reclamante. Assim, não tendo o Reclamado se 

desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, aceito como verdadeiros os fatos narrados pelo 

Reclamante, que provou o fato constitutivo do direito que almeja trazendo 

ao processo o extrato comprobatório da negativação do seu nome em 

cadastro de restrição de crédito. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000017-38.2020.8.11.0001 Reclamante: 

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ Reclamada: OI MOVEL S.A S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução requerido pela Reclamada. Sem preliminares, passo 

à análise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial: - que possuía 

contrato de prestação de serviços de telefonia fixa com a Reclamada, e, 

no fim de 2016 solicitou o cancelamento do plano; - que após cancelar o 

serviço a Reclamada inscreveu seus dados indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito por débito de R$ 70,55 (setenta reais e cinquenta e 

cinco centavos), o qual não reconhece, pois não possui nenhum débito 

com a empresa. A Reclamada, em defesa, afirma que o cancelamento do 

contrato ocorreu em razão do inadimplemento das obrigações assumidas 

pelo Reclamante, e, que a inscrição dos seus dados no cadastro de 

proteção ao crédito é devido, não tendo comprovado o pagamento da 

fatura negativada, razão pela qual não há que se falar em indenização por 

danos morais. Anoto, num primeiro momento, que ao Reclamante assiste o 

direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar 

de uma relação de consumo, encontra-se ele em situação de inferioridade 

frente à Reclamada, notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em 

contrapartida, cediço que cabe ao Reclamante comprovar o mínimo 

necessário do direito que alega ter, ou seja, no presente caso cabia 

comprovar que solicitou o cancelamento da linha telefônica junto a 

Reclamada, ainda que o referido pedido foi feito antes da emissão da 

fatura ora discutida nos autos. Contudo, conforme se observa dos 

documentos encartados no primeiro evento, o Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força do art. 373, I, 

do CPC, em que pese à inversão do ônus da prova, já mencionado. 

Destaca-se que tais informações, de fato comprovariam, ainda que 

minimamente, a sua intenção de encerrar suas relações com a empresa, 

resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus probatório que lhe 

competia, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Ademais, o 

Reclamante não apresentou os comprovantes de pagamento das faturas 

até a data em que teria solicitado o cancelamento, a fim de demonstrar que 

não estava inadimplente com suas obrigações com a Reclamada. 

Oportuno frisar que o comprovante de pagamento trazido pelo Reclamante 

diz respeito a fatura com vencimento em 26/12/2016, enquanto o débito 

negativado se refere a fatura com vencimento em 26/11/2016, portanto, 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do 

CPC), uma vez que cabia ter comprovado o pagamento da fatura 

negativada. Sendo assim, não há como se formar um juízo de convicção 

acerca da efetiva falha na prestação de serviço da Reclamada e do dano, 

diante da escassez de provas no processo. Diante disso, não há que se 

falar em cobrança indevida da fatura em comento, uma vez que não 

restou provado o pedido de cancelamento do contrato, restando 

demonstrada a legalidade da inscrição de seus dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Desta feita, verifica-se ser incabível a reparação por 

danos morais, eis que ausente à demonstração de nexo de causalidade 

entre os fatos alegados na inicial e a os atos da Reclamada. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. 

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 27872043. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022236-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OIL GUILHERME AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022236-79.2019.8.11.0001 Reclamante: 

OIL GUILHERME AYRES Reclamado: BANCO CSF S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela 

qual indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pelo Banco 

Reclamado, ao argumento de que desconhece a origem do valor 

negativado. O Reclamado, em defesa, alega que o Reclamante firmou 

contrato de prestação de serviços com o banco, os quais se encontram 

inadimplidos e por isso teve seus dados incluídos no cadastro de proteção 

ao crédito. Da análise do processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes, sendo que o autor confessa na impugnação que possui vínculo 

com o Banco reclamado. Contudo, o Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC/2015), pois não 

trouxe ao processo nenhuma prova de que estava em dia com suas 

obrigações perante o banco, aliado ao fato de que o banco trouxe os 

extrato de utilização do cartão de crédito pelo consumidor. Outrossim, 

inexistem provas dos motivos que levaram o Reclamante a não 

reconhecer o débito ali cobrado, aliado ao fato que informou a relação 

existente entre as partes apenas na impugnação à contestação, inovando 

seus argumentos, o que não é possível após a contestação. Salienta, 

ainda, que sequer o Reclamante comprovou ter tentado resolver 

administrativamente o problema com o Reclamado, eis que não informou 

nenhum número de protocolo de atendimento ou notificação extrajudicial. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve 

adimplemento de suas obrigações para com o banco, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM E 

REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, ÔNUS DO AUTOR, ART. 373, I DO 

CPC. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorreu o autor diante da sentença de 

improcedência, reiterando não conhecer o débito. A decisão não comporta 

retoque uma vez que incontroversa a contratação dos serviços. Ademais, 

diante dos extratos juntados pela ré, está comprovada a inadimplência do 

autor. Isso porque, conforme a fatura de fls. 134, o autor não quitou 

integralmente o débito, restando inadimplente em relação a fatura vencida 

em 20/07/2016, pela qual foi inscrito. Assim, vai mantida a sentença de 

improcedência por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível nº 71008158800, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, J. 17/12/2018, Publicação: 18/01/2019)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000072-86.2020.8.11.0001 Reclamante: 

LUANA APARECIDA DA SILVA Reclamada: NATURA COSMÉTICOS S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

Reclamada, tendo em vista que os débitos objeto desta reclamação foram 

negativados pela ré. Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

indevidamente inscritos em cadastro de proteção ao crédito pela 

reclamada, alegando que não possui nenhum débito com a Ré. Em defesa, 

a Reclamada alega que os débitos em comento decorrem de relação 

contratual existente entre as partes, os quais não foram adimplidos pela 

Reclamante, sendo devida a cobrança e a inclusão de seus dados no 

cadastro de proteção ao crédito, não havendo que se falar em conduta 

ilícita. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 333, II), vez que não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a existência de relação ao contratual 

entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados da 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito. Ressalto que não foram 

colacionadas notas fiscais devidamente assinadas pela Reclamante, 

comprovando que a mesma teria recebido os produtos da Reclamada que 

originaram o débito negativado. Conclui-se, pois, não restar comprovada 

pela Reclamada a origem da dívida que ensejou a inscrição dos dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, evidenciando-se a falha 

na prestação de serviço ao inscrever os dados dela no cadastro de 

proteção ao crédito por débito não foi comprovado. Neste sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTA 

RELAÇÃO DE REVENDA DE COSMÉSTICOS NATURA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO ANEXOU QUALQUER 

DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. 

NOTA FISCAL QUE APRESENTA ENDEREÇO DIVERSO DA AUTORA, COM 

ASSINATURA DISTINTA. FRAUDE EVIDENCIADA, PRESUMIDAMENTE 

DECORRENTE DO EXTRAVIO DA CARTEIRA DE TRABALHO DA AUTORA. 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. (...). RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (TJRS – Recurso Cível n. 71008281834, Quarta Turma Recursal, 

Relator: Luís Antônio Benrensdorf Gomes da Silva, Julgado: 26/04/2019)”. 

Logo, diante da falha na prestação de serviço, deve a empresa reparar os 

danos causados à autora, pois estes, sem dúvida, ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ERA 

REVENDEDORA DE COSMÉSTICOS JEQUITI. DÉBITO REFERENTE A 

PRODUTO QUE NÃO RECEBEU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.540,00 QUE NÃO COMPORTA 

MODIFICAÇÃO, POIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS 

ADOTADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

,AMTODA.RECURSO DESPROVIDO. (TJRS – Recurso Cível: 71007706724, 

Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Luís Antônio Benrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado: em 24/08/2018) ”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos discutidos no presente processo; CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda a exclusão do nome da Reclamante do cadastro negativo, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 
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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. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000135-14.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo 

ao julgamento do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos 

morais em razão da existência de restrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não 

possui nenhum débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta 

que o Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com ele, e, em 

razão do inadimplemento de suas obrigações, seus dados foram inclusos 

no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de proposta de adesão- proposta de adesão proteção total, e, 

cópia do RG e CPF do autor. Registra-se ainda que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados na defesa é visivelmente idêntica à 

exarada pelo Reclamante na petição inicial, não tendo sequer sido por ele 

impugnada, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Ademais, o Reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações 

com o banco, 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 entre as partes, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 

71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO 

DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante. OPINO, também, pela condenação do 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9% sobre o valor 

da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021379-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO PAVAO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021379-33.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JOAO PEDRO PAVAO SILVEIRA Reclamado: BANCO SANTANDER 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

endereço em nome autor suscitada pelo Reclamado, tendo em vista que 
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não trouxe nenhuma prova de que ele não reside no endereço informado, 

além disso, a competência neste caso é fixada pelo art. 4º da Lei 

9.099/95, a qual autoriza ingressa no endereço em que o réu tenha filial ou 

sucursal, como é presente caso. Pleiteia o Reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo Reclamado, sob o argumento de que não 

possui débito com o banco. O Reclamado, em defesa, sustenta a 

existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, 

do qual constam débitos em aberto, sendo justificada a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito e inexistindo 

qualquer dever de indenizar. 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. 

Porém, em que pesem as alegações do Reclamado, constata-se que não 

foi juntada nenhuma prova da efetiva abertura de conta, contratação de 

cartão de crédito ou contrato de empréstimo feito pelo Reclamante. Assim, 

não tendo o Reclamado se desincumbido do ônus probatório que lhe 

incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, aceito como 

verdadeiros os fatos narrados pelo Reclamante, que provou o fato 

constitutivo do direito que almeja trazendo ao processo o extrato 

comprobatório da negativação do seu nome em cadastro de restrição de 

crédito. Sendo assim, 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 inexistente, devendo reparar 

os danos a ele causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira 

do mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA FIXA – 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇAO 

DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO 

EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA 

DOS SANTOS DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que 

uma das partes alega inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova 

da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada 

de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da 

ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000583-84.2020.8.11.0001 Reclamante: 

MARCELIO PEREIRA OLIVEIRA Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela Reclamada, por 

dois débitos no valor de R$ 274,80 (duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta centavos), ao argumento de que desconhece o débito negativado. 

Em contestação, a Reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, uma 

vez que o Reclamante firmou contrato com a empresa reclamada e, 

inclusive, em ligação via call center, por onde ocorreu a contratação dos 

seus serviços, portanto sendo legítima a inscrição dos dados da autora no 

cadastro de proteção ao crédito ante a sua inadimplência das faturas. 

Outrossim, o Reclamante, requer a realização perícia técnica, alegando 

ser necessária para verificar a autoria da voz constante no áudio trazido 

na defesa. Diante da divergência entre partes quanto à autoria da voz na 

ligação realizada através do call center da empresa, ressalto ser 

necessária a realização de perícia técnica no áudio apresentado pela 

Reclamada para dirimir o conflito levantado, o que retira a competência do 

Juizado Especial para processar e julgar este processo. De fato, a 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do Juízo. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente 

causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação;” Forçoso reconhecer que 

somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será 

capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom 

desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. A corroborar: “RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. Em sendo indispensável a perícia técnica 

para elucidação dos fatos controvertidos, torna-se incompetente Juizado 

Especial para prosseguimento do feito, considerando o rito procedimental 

previsto na Lei n. 9.099/1995. (TJRO – RI 70005971620188220005 – RO 

Data Julgamento: 24/07/2019).” Desta forma, sobressai à incompetência 

do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

resolução de mérito, ante a complexidade da causa. Diante do exposto, 

OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000637-50.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ELISANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de 

negativação dos dados da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida pela autora. Rejeito a preliminar de 

indeferimento da inicial por ausência de comprovante de endereço 

suscitada pela Reclamada, tendo em vista que não trouxe nenhuma prova 

capaz de desconstituir o documento apresentado na petição inicial, 

acrescido ao fato de que ele está em nome da genitora da Reclamante. Do 

mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência da pretensão resistida, uma 

vez que a Reclamante não está obrigada a exaurir as vias administrativas 

para ingressar com reclamação judicial. Passo à análise do mérito. Pleiteia 

a Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, ao 

argumento de que não reconhece o débito negativado. Em contestação, a 

Reclamada sustenta que a Reclamante firmou contrato de prestação de 

serviços, e, deixou de cumprir com o pagamento das faturas, razão 

porque teve seus dados negativados no cadastro de proteção ao crédito, 

inexistindo dever de indenizar. Por fim, formula pedido contraposto e 

condenação da autora em litigância de má-fé. Destarte, resta induvidosa a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os 

dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por cobrança 

de serviço não prestado a ele. Porém, inobstante as considerações retro 

expendidas, não vejo como acolher o pedido de indenização por dano 

moral pleiteado pela Reclamante, uma vez que o extrato do SPC/SERASA 

juntado na mov. 01 demonstra a existência de outra negativação realizada 

em data anterior à inscrição ora discutida, não tendo comprovado que esta 

é objeto de discussão judicial. 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: “PROCESSUAL 

CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS VENCIDOS E NÃO 

PAGOS. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO 

PRETORIANO PREJUDICADO. 1. É assente o entendimento no STJ, refletido 

na Súmula 385 desta Corte, de que a ocorrência de inscrições pretéritas 

legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização 

por dano moral em virtude de inscrição posterior ainda que esta seja 

irregular. 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial 

quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do 

exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 3. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 

(STJ – REsp 1718161 RS2018/0004954/9, Relator: Ministro Herman 

Benjamin, Data de Julgamento: 01/03/2018, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe 02/08/2018)”. Indefiro o pleito de condenação em litigância 

de má-fé da Reclamante, tendo em vista que não restaram preenchido os 

requisitos do art. 80 do CPC. Do mesmo modo, não restou provada a 

existência de relação jurídica entre as partes, não sendo devido o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação para DECLARAR inexistente o débito discutido na 

presente ação e pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por 

danos morais formulado pela Reclamante. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA 

de litigância de má-fé e do pedido contraposto formulados pela parte 

reclamada. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Reclamante do cadastro negativo, apenas 

no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995. Diani Moraes Juíza Leiga 

Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000405-38.2020.8.11.0001 Reclamante: 

VILSON RODRIGO BARBOSA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de 

negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Passo ao julgamento 

do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia e deixou de adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo 

devida a inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da 

análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica 

mencionada na defesa. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 
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qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021268-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE SANTANA OLIVEIRA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021268-49.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JOYCE SANTANA OLIVEIRA BESSA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova. A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental 

a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei 

Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No 

mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde 

que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável 

à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pela ré. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao 

crédito pela Reclamada, ao argumento de que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é referente a 

serviços contratados e não pagos pela Autora, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados dela nos cadastros de proteção ao 

crédito. Por fim, formula pedido contraposto e a condenação da 

Reclamante em litigância de má-fé. 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 CPC, e, 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes anexando o 

Termo de adesão ao serviço de Internet devidamente assinado pela 

Reclamante, bem como cópia do RG dela. Denota-se que a assinatura 

constante no contrato anexado pela Reclamada na defesa é visivelmente 

idêntica exarada nos documentos constantes da petição inicial, sendo 

desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. A corroborar: “RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível n. 

71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Do mesmo modo, não merece procedência o pedido de 

condenação da empresa Reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da mesma ao inserir o nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito comprovado. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo Reclamado, tenho-o por 

procedente, a fim de condenar a Reclamante ao pagamento do valor 

negativado, eis que comprovada a relação jurídica entre as partes. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO 

VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante. OPINO, também, pela condenação da 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9% sobre o valor 

da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR a 

Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada da importância de R$ 

101,00 (cento e um reais) devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do seu vencimento. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 
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anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020614-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020614-62.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANDERSON DE OLIVEIRA MENDES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova. A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental 

a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei 

Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No 

mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde 

que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável 

à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pela ré. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao 

crédito pela Reclamada, ao argumento de que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é referente a 

serviços contratados e não pagos pelo Autor, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados dela nos cadastros de proteção ao 

crédito. Por fim, formula pedido contraposto e a condenação do 

Reclamante em litigância de má-fé. Em contestação a Reclamada alega que 

não cometeu nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou contrato, 

tendo alterado o plano de telefonia via call center, do qual constam débitos 

em aberto, inexistindo dever de indenizar. Da análise do processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em 

mp3, o qual demonstra que o Reclamante contratou plano de telefonia, não 

tendo sido sequer impugnado pelo autor. Importante mencionar que no 

áudio colacionado na defesa foram prestadas informações pessoais 

detalhadas do Reclamante que somente o mesmo poderia fornecer a 

preposta da Reclamada, razão pela qual aceito por verdadeiras as 

alegações constantes na contestação. Ademais, o Reclamante não trouxe 

nenhuma prova de que tenha cancelado o serviço ou efetuado o 

pagamento integral das faturas telefônicas, 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 entre as 

partes, não havendo que se falar em cobrança 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 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

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)”. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” No que tange ao pedido contraposto, 

entendo procedente para condenar a parte reclamante a pagar a 

Reclamada, o valor do débito que está negativado na importância de R$ 

151,37 (cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), 

devidamente acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir do vencimento da fatura, qual seja, 17/06/2019. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. OPINO, 

também, pela condenação do Reclamante à pena de litigância de má-fé 

que fixo em 9,9% sobre o valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto para condenar a parte reclamante pagar à 

Reclamada o valor do débito negativado, na importância de R$ 151,37 

(cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), devidamente 

acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

vencimento da fatura, qual seja, 17/06/2019. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001395-29.2020.8.11.0001 Reclamante: 

EMERSON RODRIGUES BARBOSA Reclamada: OI MOVEL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade de produção de prova oral. 
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Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pela Reclamada, 

tendo em vista que o objeto da demanda não está afetado pelos RESP. 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS, eis que se trata de pedido de indenização 

por danos morais por inscrição indevida por débito. Passo ao julgamento 

do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia e deixou de adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo 

devida a inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da 

análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pelo Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica 

mencionada na defesa. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Diante do fato, de que a Reclamada não ter 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como 

pelo fato do Reclamante ter pagado o débito cobrado indevidamente, deve 

a ré restituir em dobro o valor por ele desembolsado, conforme art. 42, § 

único do CDC. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1 - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no presente processo; 

2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido 

de juros legais a partir do evento danoso; CONDENAR a Reclamada a 

restituir o valor de R$ 166,88 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e 

oito centavos), já calculados em dobro ao Reclamante, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir do desembolso; Confirmo a liminar de ID. 28097600. 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. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FIGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001364-09.2020.8.11.0001 Reclamante: 

CARLOS FIGUEIRA COSTA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO 

S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante 

original de negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Passo ao julgamento 

do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia e deixou de adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo 

devida a inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da 

análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica 

mencionada na defesa. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
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limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020649-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA ROCHA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020649-22.2019.8.11.0001 Reclamante: 

EMERSON DA ROCHA MACHADO Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante 

original de negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Passo ao julgamento 

do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de restrição ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega desconhecer. 

A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum ilícito, em razão 

de que o Reclamante firmou com ele contrato de prestação de serviço de 

telefonia e deixou de adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo 

devida a inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da 

análise dos autos cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência 

de relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que 

houve contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em 

que a fatura discutida foi gerada decorrente da linha telefônica 

mencionada na defesa. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO 

DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMAIR CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1000373-33.2020.8.11.0001 Reclamante: 

ROSMAIR CARLOS GONCALVES Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito o pedido de juntada de comprovante original de 

negativação dos dados do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, uma vez que a Reclamada não trouxe nenhuma prova que 

descaracterize a consulta trazida na petição inicial. Do mesmo modo, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável a propositura 

da demanda, tendo em vista que a Reclamada não apresentou nenhum 

documento que comprove que o Reclamante não reside no endereço 

informado, além de que a competência foi fixada com base no endereço 

da empresa, podendo ser filial, sucursal, não sendo necessário ser a 

matriz, conforme prevê o art. 4º da Lei 9.099/95. E ainda, não há que se 

falar em ausência de pretensão resistida pelo autor, uma vez que ele não 

está obrigado a exaurir as vias administrativas para ingressar com 

reclamação judicial. Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido 

em cadastro de restrição de crédito indevidamente pela Reclamada por 

débito de R$ 369,32 (trezentos e sessenta e nove reais trinta e dois 

centavos), débito este que alega desconhecer. A Reclamada em defesa 

alega que não cometeu nenhum ilícito, ao argumento de que o Reclamante 

firmou com ela contrato de prestação de serviços e deixou de cumprir 

suas obrigações, sendo devida a inscrição de seus dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Da análise do processo e dos documentos a ele 

acostados constata-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou 

nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados do 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a 

Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que houve 

contratação e utilização de serviço pelo Reclamante à época em que a 
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fatura discutida foi gerada. Sendo assim, 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 inexistente, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Ressalta-se, por último, 

que embora conste outra inclusão no cadastro de proteção ao crédito em 

nome do autor, esta se deu em data posterior à discutida no presente, não 

incidindo na aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo certo que no 

documento apresentado há restrição posterior a ora discutida. 

Corroborando: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVIMENTO EM PARTE DO APELO. OMISSÃO IDENTIFICADA. 

COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO DEVER DE RREPARA O DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDCD. 

DANO IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. 

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJRN – 

ED 20170026082000100 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, 

Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara Cível)”. Porém embora não incida 

a aplicação da Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral, 

a inscrição posterior pode e deve ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização. Do mesmo modo, não há que se falar em 

litigância de má-fé por parte do Autor, uma vez que apenas exerceu seu 

direito de ação. Por fim, não prospera o pedido contraposto formulado pela 

Reclamada, tendo em vista que não restou provada a existência de 

relação jurídica entre as partes. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos, ora discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento – Súmula 362 do 

STJ e acrescido de juros legais a partir do evento danoso – art. 398 do CC 

e Súmula 54 do STJ. 3 – IMPROCEDENTE o pedido de condenação em 

litigância de má-fé e o pedido contraposto formulado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas 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. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014967-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONOR TERTULIANA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015038-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004749-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINE DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 
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gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016417-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CRISTIANE ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016301-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017106-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS BATISTA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011112-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCELINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014880-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE MONICA BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1014880-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GREYCE MONICA 
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BARBOSA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

FERREIRA GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: CPC CENTRO DE 

PATOLOGIA E CITOLOGIA 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: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 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: 1014882-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014882-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

HENRIQUE MULLER PIROVANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MULLER PIROVANI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

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: 1021086-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021015-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019962-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PADILHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DUARTE MOREIRA OAB - DF39162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, manifestar quanto ao teor do petitório id 30762909, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017033-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E MEIRA BIDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA MEIRA BIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017033-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E MEIRA BIDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA MEIRA BIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017033-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E MEIRA BIDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA MEIRA BIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017286-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014865-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014854-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014849-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014904-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ODILON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014904-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO ODILON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA PEREIRA 

LEITE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 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: 1014911-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014911-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

MARIANO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEMIR FEGURI, 

SILVANA DA SILVA REZENDE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 1014916-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI ZAMINHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA (REQUERIDO)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014916-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZANI 

ZAMINHAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA A M FANAIA 

POLO PASSIVO: GEFFERSON ALMEIDA DE SA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 1014917-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA LUFT OAB - MT14512-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014917-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA INES 

LUFT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNEIA LUFT POLO PASSIVO: OI 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 
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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: 1014931-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES CORINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014931-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO DO 

ESPIRITO SANTO RODRIGUES CORINGA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL 

TORRES FRANCA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014933-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1014933-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENNO 

ARAUJO PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, AERLISON ALONSO 

DE SOUZA SILVA, BRUNO FERREIRA GOMES, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS POLO PASSIVO: JOAO CARLOS OLIVEIRA 

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: 

6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1014934-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN VANGLEI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014934-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: WESLLEN VANGLEI DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010479-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE CERQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

ALEX FILHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/11/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014934-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN VANGLEI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019657-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MARQUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014933-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016753-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014931-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES CORINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014916-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI ZAMINHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA (REQUERIDO)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014899-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZYRE MIKAELA DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição id 30806770, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014882-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014880-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE MONICA BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 349 de 696



CPC CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021978-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021978-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA em 

desfavor ÁGUAS CUIABÁ S.A. Em contestação, alega a Reclamada que 

houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano 

moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. O requerente 

pleiteou pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Afasto a preliminar de conexão, tendo em vista 

tratar-se de pedidos de diversos das demais ações. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito. Em que pese as alegações da parte reclamada, é certo que não 

há comprovação de que houve a contratação de qualquer serviço pela 

parte autora que teria dado origem à dívida registrada, não logrando êxito 

em demonstrar como teria assumido o direito ao suposto crédito. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Friso que a empresa deixou de juntar o contrato 

celebrado entre as partes. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Nesse sentido: Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativações em nome da requerente estão todas sendo discutidas em 

juízo, inclusive com sentenças procedentes a favor da parte autora, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte 

ré referente às dívidas em litígio, determinar a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos e condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. E o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 
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as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014971-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMI METAIS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014971-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

CANDIDO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: LUMI 

METAIS COMERCIAL EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014981-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO CRUZ FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014981-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVERIO CRUZ 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014996-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1014996-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014998-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ALVES BALDUINO (AUTOR)

SONIA MARIA VILELA BALDUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REU)

 

PROCESSO n. 1014998-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

VILELA BALDUINO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYSE 

GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO POLO PASSIVO: AMERICAN 

AIRLINES INC FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1004049-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANDRA SPESSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004049-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANDRA SPESSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, que indique os dados bancários da parte ou do patrono 

com poderes para receber e dar quitação, no prazo de 05 dias, a fim de 

efetivar o levantamento do valor depositado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013478-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015038-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANY GABRIELLE RUIS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1015038-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTEFANY 

GABRIELLE RUIS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA 

MELGACO DE LIMA SANTOS POLO PASSIVO: AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 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: 6ª JEC Data: 21/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014934-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN VANGLEI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1014934-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.216,66 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA - PR0058131A 

REQUERIDO(A): Nome: WESLLEN VANGLEI DE SOUZA Endereço: RUA 

BARÃO DE VILA BELA, 512, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-005 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que se 

encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 6ª JEC Data: 21/05/2020 Hora: 11:50 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 

6º JEC 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. Sede do juízo e Informações:Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1894, Térreo, Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.- fone: 65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000570-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A CUIABÁ, 19 de março de 2020. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTE DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

proposta por CRISTIANE APARECIDA SANTOS em face da CAB CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. Alega a autora em síntese que é 

usuária dos serviços de fornecimento de água sob a matrícula nº 

5011591; em 21/08/2019 constatou que o fornecimento de água em sua 

residência foi suspenso, constatando um lacre de cor vermelho no 

hidrômetro. acreditando que o corte da água foi efetivado diante da 

ausência do pagamento da fatura com vencimento em 01/08/2019, no 

valor de R$ 176,32 (cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), 

que foi devidamente quitada em 23/08/2019. Ao entrar em contato com a 

atendente da Requerida, foi informada que a interrupção dos serviços foi 

causada em razão da inadimplência da fatura com vencimento em 

01/07/2019, no valor de R$ 167,71 (cento e sessenta e sete reais e 

setenta e um centavos), a Autora trouxe o comprovante de quitação foi 

realizada em 22/07/2019. No dia 26/08/2019, a Autora se dirigiu a agência 

da CAB, após a entregar o comprovante de pagamento no atendimento 

pessoal, houve o reconhecimento da quitação da fatura geradora do corte 

(01/07/2019), sendo restabelecido o fornecimento às 10:00hs do dia 

27/08/2019. Ademais arcou com a taxa de religação no valor de R$ 56,59 

(cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), cobrança inserida 

na fatura com vencimento em 01/10/2019. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, arguindo que os 

documentos juntados na exordial, a fatura colacionada pela Autora em sua 

peça inicial, verificou-se que o código de barras foi digitado erroneamente 

ao digitar a 4ª lacuna. Aduz que não há se falar em corte indevido, 

tampouco em demora no reestabelecimento do serviço de fornecimento de 

água, pois a religação aconteceu no dia subsequente a data da 

interrupção do fornecimento de água e logo após a solicitação da parte 

Autora mediante a apresentação do comprovante de pagamento. A 

requerente impugnou a defesa arguida pela requerida, e manifestou pela 

procedência dos pedidos na inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Verifico que o caso se trata de 

relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, pois a Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Sob esse contexto, defiro a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. (Mov. 06) Incumbe à reclamada provar a 
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veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Pois bem. No mérito, Restou incontroversa 

a suspensão de fornecimento de água na residência autora em data 

21/08/2019; Observa-se que o corte se deu em relação a fatura do mês 

01/07/2019, no valor de R$ 167,71 (cento e sessenta e sete reais e 

setenta e um centavos), em que pese ter sido paga em atraso em data 

22/07/2019; Não procede alegação de erro no código de barras, posto a 

fatura objeto de corte estar condizente com código de barras do 

REAVISO, pagas anterior ao corte 21/08/2019. Friso, ainda, que o código 

de barras está de acordo com o aviso de débito emitido pela empresa. Pois 

bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Nesse passo, é a empresa fornecedora 

de água quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu, ou que 

ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não se verifica 

nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações. Analisando detidamente 

as provas dos autos, NOTA-SE que na constatação a requerida elencou 

divergência no código de barras da fatura com vencimento 01/07/2019, 

com de código de barras pagas pela autora. Diante disso não deu baixa no 

pagamento da ré, ensejando o corte na residência da requerente. 

Entretanto na impugnação a autora arguiu que não há divergência nos 

códigos de barras, visto que acostou nos autos uma notificação da 

requerida, do suposto débito. Quem em análise verifico que consta a 

mesma numeração do hidrômetro e o mesmo código de barra no extrato de 

comprovante da requerida na inicial, ora objeto da ação. Desta forma, a 

contestação da requerida não merece prosperar, visto que o aviso de 

débito com vencimento em 19/07/2019, foi pago em 22/07/2019, e a 

requerida realizou o corte em 21/08/2019, ensejando assim no corte 

indevido. Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude das ações da Ré 

(Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que não demonstra ter 

esclarecido as nuances da cobrança, deixando de observar, de maneira 

clara e transparente o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II do CDC. Pois bem. Apesar da negativa dos fatos pela Ré, 

entendo que a Autora logrou êxito em demonstrar à inicial os fundamento 

de sua pretensão, bem como que, apesar de atrasar algumas faturas, não 

havia justo motivo para interromper o fornecimento da água, ante a 

adimplência à ocasião. Ora, a suspensão da água se deu, ao passo que o 

relatório apresentado pela própria Ré à defesa, demonstra que, na aludida 

data, a fatura, já estava adimplida, ou seja, não havia inadimplência que 

legitimasse a interrupção. Assim, pelo contexto processual, entendo que a 

interrupção da água nas condições demonstradas pela Autora é 

incontroversa. Resta-nos averiguar se essa interrupção foi ilícita, e se 

subsidiou os danos morais. As empresas concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos 

causados. O abastecimento de água é considerado como serviço ou 

atividade essencial, consoante artigo 10, I da lei 7.783/89, e está 

diretamente ligado à efetividade do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, preconizado no artigo 1º, III da Carga Magna. No caso em 

tela, a Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas sobre a interrupção da água, 

seja com o amparo às solicitações administrativas formuladas pela 

consumidora, ou mesmo lhe transmitindo a segurança da qualidade da 

prestação de serviço. Pelo contrário, viu-se que a interrupção de deu com 

fundamento em fatura já paga, tornando incontroversa a ilicitude de seus 

atos. Não se vê na defesa e nos documentos a ela arrolados, qualquer 

conduta por parte da Ré para mitigar os danos causados pela interrupção 

de água que, em tese, deveria ser contínua. Assim, ACOLHO o pedido 

autor por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 

186 do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os 

preceitos basilares do direito da consumidora, em especial o direito à 

informação, e à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante 

se vê nos artigos 6º, III, VI e X. Ora, a Ré é responsável pela prestação de 

serviço adequado, aos seus consumidores, bem como pelas informações 

necessárias à defesa de interesses, o que não se viu no caso em tela. 

Isso porque a Ré não demonstrou as reais razões para que não houvesse 

continuidade da prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a 

consumidora com a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não 

cumpriu o seu ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que, não fosse a interrupção do fornecimento da água, sem 

explicações plausíveis à consumidora, por dívida paga, sequer 

atendimento qualitativo ou suporte, os danos não teriam se configurado. 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de água pela 

Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, com a privação 

injustificada de serviço essencial, são fatos que indubitavelmente 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a recente 

jurisprudência pátria: Consumidor - Obrigação de fazer – suspensão do 

serviço – pagamento demonstrado pelo autor – corte indevido no 

fornecimento de água pela ré quando inexistente débito em aberto. 

Alegação da ré de que não recebeu o crédito relativo ao pagamento do 

agente arrecadador e não houve exibição do comprovante de pagamento 

pelo autor – dano moral acolhido – recurso provido. (RAMOS, Alessander 

Marcondes França. Recurso inominado n. 0018313-95.2017.8.26.0007. J. 

em 08 Maio 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Set. 2018.) 

Ação de indenização por danos morais. Suspensão no fornecimento de 

água, mesmo com a conta paga pelo consumidor. Sentença mantida. 

Recurso Improvido. (DUARTE NETO, Armenio Gomes. Recurso inominado 

n. 1000604-14.2017.8.26.0368. J. em 25 Jan. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Set. 2018.) Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o 

próprio desgaste da Autora com a interrupção contínua e imotivada do 

fornecimento da água. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, proporcionando um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de 

dissuadi-la de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 
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razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), como medida de caráter pedagógico, 

evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. DA ANÁLISE 

DOS DANOS MATERIAIS Quanto aos danos materiais, a autora requer a 

restituição do valor pago a título de taxa religação de Energia, cujo valor 

desembolsado pelo autor se deu valor de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais 

e cinquenta e nove centavos); No que tange pedido de reembolso, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se os mesmos se apresentam 

sobre o aspecto dos valores devidos à Autora, que não foram restituídos 

pela Ré, sem qualquer fundamento plausível. Observo que diante da 

comprovação de suspensão de fornecimento água foi indevido; e que taxa 

de religação seria cobrança ilegal posto, demonstrado que não havia 

inadimplência da autora, referente a fatura questionada; Diante da análise 

do fato ocorrido, decido por ACOLHER o valor de R$ 56,59 (cinquenta e 

seis reais e cinquenta e nove centavos), e CONDENAR a requerida a 

restituir autora título de danos materiais. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelos danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC acrescido de juros de 1% (um 

por cento) a partir do evento danoso. ACOLHO pedido a relação de 

consumo entre Autora e Ré, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

deferir a inversão do ônus probatório em favor do Autor, consoante art. 

6º, VIII, do CDC; CONDENO o requerido a restituição do valor de R$ 56,59 

(cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a títulos de Danos 

Materiais, com incidência de juros de 1 % apartir do desembolso e 

correção monetária pelo INPC apartir sentença; . Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o 

trânsito em julgado, e o demandante manifeste concordância no depósito, 

defiro desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021440-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021440-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA REQUERIDO: OI S.A CUIABÁ, 

5 de março de 2020. Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por RENATO LUIZ ELIAS DE LIMA, em desfavor da OI S/A. DA 

PRELIMINAR- Da Prescrição Trienal A requeria em defesa tempestiva 

arguiu preliminar de prescrição sobre as negativações discutidas pela 

parte autora nestes autos foram incluídas pela empresa requerida em 

14/11/2016; tendo em vista que, embora o prazo prescricional seja trienal, 

conforme alegado pela parte reclamada, é certo que seu termo inicial 

começa a contar da data da ciência inequívoca da ofensa, o que nos 

autos restou demonstrado pela data constante do extrato de negativação 

trazido com a inicial, qual seja, 13/11/2019. Desta forma OPINO por 

AFASTAR a preliminar arguida pela requerida. Afastadas as preliminares, 

passo a análise do MÉRITO da irresignação autoral. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO NO MÉRITO, da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A requerente teve seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por 

cobranças indevidas por parte da empresa requerida, referente ao débito 

de R$ 226,27 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos). 

Pleiteia no final o cancelamento do débito e a condenação da empresa 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Realizada 

audiência de conciliação, restou infrutífera, (ID). O requerido apresentou 

contestação arguindo que a autora era titular Terminal fixo 1: nº (65) 

36372670 Contrato nº 5052859933, junto à requerida desde 06.06.2016 

diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora 

cancelado por inadimplência em 14.06.2017, eis que a parte autora não 

quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 226,27 (duzentos e 

vinte e seis reais e vinte e sete centavos). O autor impugnou a defesa 

requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial. No caso, o 

objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, todavia 

a Autora desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do 

ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Analisando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que diante inversão ônus da prova, a requerida deixou de 

apresentar contrato, origem dos débitos aqui discutidos, BEM COMO NÃO 

PROVA que o autor contratou linha telefônica ou era titular de linha; O 

requerido deixou de produzir contraprova. Ademais, não comprovou a 

regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da irregularidade 

praticada pelo requerido, quanto negativações aqui debatidas; nesse 

sentido: É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se a juntar apenas TELAS SISTÊMICAS, expedidas de 

forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a veracidade 

dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 
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concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – Grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida 

nos autos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condenar o requerido ao pagamento 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta sentença; Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processual e 

honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da 

Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o 

autor manifeste concordância com o montante depositado, defiro, desde 

já, a expedição de alvará para o requerido. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018898-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO TRINDADI BATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018898-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO TRINDADI BATA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 6 de março 

de 2020. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR movido por JOSE RAIMUNDO TRINDADE BATA em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

A parte requerida arguiu a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

sob o argumento que o feito carece de prova pericial técnica para o seu 

deslinde. Todavia, nos autos se encontram encartados todos os 

documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte autora, 

aliado ao fato de que houve a substituição do medidor de energia elétrica, 

sendo, portanto, impossível a realização de prova pericial. Rejeito, pois, a 

preliminar suscitada. 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 assiste razão 

parcial à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que é cliente da Ré com a Unidade Consumidora nº 

6/916939-2; foi surpreendido com uma cobrança enviada pela Ré, 

imputando o débito absurdo no valor de R$ 2.191,44 (dois mil cento e 

noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) a título de recuperação 

de energia, bem como suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua residência. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança, 

bem como o restabelecimento dos serviços de energia. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova; A condenação da Ré ao pagamento dos 

danos morais. A empresa requerida contestou, afirmando – 

preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial para 

apreciar e julgar o presente litígio face à necessidade de produção de 

prova pericial,– no mérito, que, por ocasião de uma inspeção realizada no 

imóvel da demandante no dia 05/11/2018, verificou a concessionária que o 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APRESENTAVA DESVIO DE ENERGIA NOS 

BORNES, O QUE FAZIA COM QUE PARTE DO QUE FOI CONSUMIDO NÃO 

FOSSE DEVIDAMENTE REGISTRADO, no período de junho e novembro de 

2018. Por tais motivos, a concessionária expediu o competente Termo de 

Ocorrência e Inspeção de nº 691775. Aduz que no caso em tela, por 

ocasião de uma inspeção realizada na UC do autor, requerida procedeu à 

revisão de faturamento – a qual, é bom dizer, não se trata de uma multa 

imposta ao usuário, no valor total de R$ 2.131,07, em relação ao período 

em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, 

forte nas disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL. Consto que 

autor não impugnou a contestação; Pois bem. No caso dos autos, os 

documentos juntados com a defesa demonstram que foi realizada vistoria 

pela concessionária de energia recorrente, todavia, referido procedimento 

não obedeceu ao disposto pela agência reguladora. Não consta no 

relatório de inspeção a assinatura do titular da UC ou seu responsável. 

Ainda, verifico que não há qualquer documento que demonstre a 
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notificação prévia para comparecimento ao ato de inspeção. Não obstante 

as arguições elencadas, registro que o demandado deixou de juntar ao 

feito os documentos que corroboraram com a regularidade da emissão do 

TOI. Destarte, não há como reconhecer a legitimidade da apontada 

irregularidade, visto que a parte requerida agiu em desacordo com as 

normas que regem o procedimento por ela adotado. A realização de 

procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia 

elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte 

consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo 

vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e 

concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. 

Verifica-se que as faturas acostadas ao feito demonstram que a 

disparidade entre as faturas dos meses de julho e agosto de 2019 em 

relação ao período anterior. Destaco também, o fato da Requerida 

determinar que fosse alterado o local do padrão de energia do 

demandante, que prontamente atendeu à solicitação, porém, a Reclamada 

retornou ao local, para recolher todos os fios e o padrão de energia, 

alegando novamente um suposto “desvio”, conforme narra o B.O. nº 

2019.295927. Ressalta que o Reclamante está sem o fornecimento de 

energia elétrica, desde 27/09/2019; Com referência ao pedido de 

cancelamento do parcelamento da fatura de recuperação, é imperioso 

esclarecer que o termo de confissão de dívida nº 00558943, apresentado 

nos autos não apresenta assinatura do autor; em que pese o fato da 

empresa ter apurado o TOI, e gerado a cobrança; observo que confissão 

dívida deve ser anulado, por vício de sua natureza e origem débito 

apurado por recuperação de consumo; Ademais, a parte negou o 

consumo de energia elétrica, tendo inclusive solicitado a revisão, assim, 

resta evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir a 

parte o ônus de comprovar a irregularidade das cobranças. Assim, razão 

assiste ao autor quanto ao reconhecer a ilegitimidade da cobrança 

realizada a título de RECUPERAÇÃO de CONSUMO. Verifica-se que tanto a 

inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo efetuado para quantificar 

um eventual CONSUMO indevido pela parte promovente foram feitos de 

forma unilateral pela ENERGISA, utilizando-se de fórmulas e métodos que 

se mostram desconhecidos pela pessoa leiga. Quanto aos danos morais 

fixados em razão da suspensão do serviço de energia, é entendimento 

firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que quando o corte é motivado 

pela cobrança de fatura emitida por alegada irregularidade no medidor, a 

prática se mostra abusiva. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao 

consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto 

ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não 

só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO 

DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA 

UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FATURA ILEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor.Inexistindo laudo elaborado por órgão 

oficial (INMETRO) ou mesmo a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da 

fatura de RECUPERAÇÃO de CONSUMO, sendo acertada a sentença que 

declarou a inexigibilidade da referida fatura.Sentença mantida.Recurso 

desprovido.(N.U 1004950-05.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) A par dessas premissas, tenho que a documentação 

apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança 

exacerbada, como questionado pela parte autora, mormente porque a 

concessionária sequer mencionou na contestação a existência de 

procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, ou qualquer suporte fotográfico ou prova de que havia alguma 

irregularidade na Unidade Consumidora ou no relógio medidor da parte 

autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer 

laudo. Em que pese os termos TOI; produzida pela parte promovida, 

notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, 

entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a 

culpa da parte autora na suposta irregularidade, especialmente pela falta 

de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO e 

mesmo porque sequer houve a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais. A inspeção realizada foi produzida de forma 

unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que assinado por 

terceiro estranho à lide, razão pela qual não pode ser aceita como meio de 

prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com 

respeito às formalidades legais, o que não ocorreu. Assim, entendo o ato 

ilícito na emissão de fatura de RECUPERAÇÃO, por fraude, sem a 

competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por 

laboratório acreditado por este, bem como TOI com respeito às 

formalidades legais.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - 

AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - 

COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação 

do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria 

redação do preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para 

aplicá-lo, tem de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, 

ou não ter havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise 

dos históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do 

medidor, isoladamente considerada, constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que 

declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos 

ditames do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária 

prestadora de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade 

no aparelho medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para 

análise técnica unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a 

existência de diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos 

necessários à constatação da irregularidade e, em especial, sem 

observância do devido processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

31/10/2013). Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento 

à defesa da parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não 

há nos autos elementos para se concluir que o procedimento da 

ENERGISA se pautou nos limites das normas que regem a espécie para a 

consumação da cobrança do montante apurado, tanto no que se refere à 

constatação de obstáculo diante do medidor, quanto à apuração final do 

quantum do débito. E se houve fraude no ramal, esta deveria ser atestada 

por meio de um laudo pericial do IMPEM/IMETRO, o que não ficou 

caracterizado. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de 

provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva 

da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva da 

consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Assim, uma 

vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, 

ou da contribuição específica da Autora para tal, acolho parcialmente o 

pedido de declaração de inexistência do débito apurado a título de 
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recuperação de consumo no valor R$ 2.131,07 ( Dois mil cento e trinta e 

um reais e sete centavos ). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao 

dano moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Por conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores 

referentes a acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade 

dos selos de calibração do aparelho, por si só, não pode imputar 

presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade 

consumidora.Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS 

NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE 

ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA 

DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO 

CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO 

MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO 

DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se mostra lícita a cobrança de 

fatura decorrente da diferença do CONSUMO de energia elétrica, quando 

constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a 

responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco 

cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por DANOS causados aos 

equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, 

salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. 

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único)Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em 

patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a 

de compensar o DANO ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Em se 

tratando de indenização por DANOS MORAIS decorrente de 

responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da 

citação.(N.U 0036257-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

Todavia, conquanto o dano moral resulte configurado, porque a 

suspensão da energia em razão da emissão de fatura eventual é ilegítima, 

o consumidor, de alguma forma se beneficiou de energia consumida e não 

registrada, em quantidade não apurada corretamente, a indenização deve 

ser fixada em valor moderado. Destarte, reconhecido o ilícito praticado 

pela concessionária de energia recorrida, não há como afastar o dever de 

indenizar. Todavia, conquanto o DANO MORAL resulte configurado, 

porque o Protesto em decorrência de valor em razão da emissão de fatura 

eventual é ilegítima, o consumidor, de alguma forma se beneficiou de 

energia consumida e não registrada, em quantidade não apurada 

corretamente, fazendo jus a baixa de protesto. Por fim, Dessa forma, com 

base nas argumentações acima expostas, e levando em consideração as 

questões fáticas, que ultrapassam a esfera do razoável, OPINO por 

condenar a Ré à pagar ao Autor, à título de indenização por danos morais, 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sede de defesa, a requerida 

formulou pedido contraposto a fim de que fosse determinado ao autor o 

pagamento do valor referente ao débito constante na vestibular, já que tal 

débito referia-se ao objeto da lide. Porém, não tem cabimento o referido 

pedido contraposto, em razão do débito ter sido considerado inexigível. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

PARA O FIM DE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS no valor de 

R$ 2.191,44 (dois mil cento e noventa e um reais e quarenta e quatro 

centavos), em razão da excessividade da cobrança, que se demonstra 

muito acima da média de consumo da UC nº 6/916939-2,; OPINO por 

reconhecer os danos morais, e condenar a Ré à ressarci-los, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e assim o faço com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. RATIFICO a liminar concedida 

anteriormente; AFASTO as preliminares arguidas pela requerida; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário do débito, após o trânsito em julgado, e havendo concordância 

do autor, defiro, desde já, a expedição de alvará para levantamento do 

montante em favor da parte autora. Publique-se .Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020059-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERIC DE SOUSA GUERRIZE REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. CUIABÁ, 5 de março de 2020. Visto, Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERIC DE 

SOUSA GUERRIZE em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 

S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 

enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que se trata de prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Autora afirma que em março de 2019, adquiriu passagens de ida e volta 

para o Rio de Janeiro-RJ. Na ida ocorreu conforme pactuado com a 

Requerida. Entretanto no retorno, a saída do Rio de Janeiro no dia 25, foi 

alterada para o dia 26, segunda-feira, dia que o Autor embarcou com 

destino a Cuiabá-MT, porém, ao realizar a uma conexão em Brasília, houve 

um contratempo e o voo foi cancelado, decorrentes do cancelamento 

vieram diversos transtorno, ou seja, o autor sofreu dois voos cancelados, 

em dois dias consecutivos e chegar ao destino três dias após o pactuado. 

Requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, em quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que o 

atraso do voo contratado em virtude de intercorrências decorrente de 

procedimentos operacionais, o que gerou intenso tráfego aéreo já que as 

Companhias não obtiveram autorização para operar. Em razão do atraso e 

consequente perda da conexão, a Companhia ofereceu a reacomodação 

da parte autora no primeiro voo disponível, a fim de que pudesse chegar 

ao seu destino final com a maior brevidade. O autor impugnou a defesa 

requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial (id). DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que Autora e Ré se amoldam aos conceitos de 

consumidora e fornecedora esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido 

diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à 

relação de consumo existente entre as partes no transporte aéreo: 

“Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 
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legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, consequentemente 

deve-se incidir, também, a inversão do ônus probatório, o que desde já 

OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Pois bem. 

Fundamento e Decido. O caso se refere à Reclamação com pedido de 

indenização por danos morais formulada pela Reclamante, visando ser 

compensada pela falha na prestação do serviço da Reclamada, ante o 

atraso de 02 (dois) dias do seu voo. Da análise dos autos verifico 

verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de 

serviços da Reclamada, considerando que a Reclamada não comprova 

suficientemente intercorrência operacionais, sendo o voo da Reclamante 

cancelado, não disponibilizado outro meio capaz de atender às suas 

necessidades, da forma como contratada, tendo que aguardar dias para 

embarcar em outro voo. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor 

a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de 

serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade. 

Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao 

vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro 

ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já 

ressaltado anteriormente. Assim, caracterizado está o defeito do serviço e 

o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, o 

atraso do voo é incontroverso nos autos. No entanto, vê-se que a Ré 

colaciona apenas a defesa, não trazendo qualquer documento que 

demonstre, efetivamente, a aludida necessidade de reprogramação, e, 

sequer logrou êxito em demonstrar atitudes hábeis à mitigar a situação 

enfrentada pela Autora em relação ao atraso, como os suportes devidos 

estabelecidos pela Res. 400/16 da ANAC. Logo, constato que é fato 

incontroverso que a empresa Ré atrasou o voo da Autora ao seu destino 

final. Entretanto, o novo voo, saiu dois dias após compactuado, onde 

acarretou perdas de aulas do requerente, contudo, a requerida demonstra 

que prestou a assistência pertinentes, caracterizando falha na prestação 

de serviço, fazendo com que o autorfosse submetida à desgastes que 

não podem ser considerados como mero dissabor. Assim, verifica-se o 

ato ilícito praticado pela Ré quanto à ausência de informações claras e 

precisas, e o incontroverso descumprimento do dever contratual de 

transportar o passageiro de um local a outro, dentro do período 

previamente estabelecido. Assim tem se manifestado a jurisprudência 

pátria: RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO –ATRASO SIGNIFICATIVO – 

AUSÊNCIA DE SUPORTE AO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO DE 

OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE – VALOR ADEQUADAMENTE 

DOSADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

(RODRIGUES FILHO, Mateus Veloso. Recurso inominado n. 

1000157-86.2017.8.26.0445. J. em 23 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Abr. 2018.) Ação indenizatória transporte 

aéreo nacional – Atraso do voo e defeituosa prestação de serviços – 

Sentença de procedência – Pleito de reforma – Impossibilidade - 

Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor – Falha no serviço – Problemas 

com a malha aérea ou dificuldades com a tripulação, in casu, não 

constituem força maior, caso fortuito ou fato de terceiro – Dano moral 

configurado - Existência do dever de indenizar – Autora que ficou a mercê 

da assistência deficitária da requerida por mais de 12 horas – Viagem que 

tinha finalidade de celebração de casamento do filho da autora – Montante 

indenizatório que deve ser consentâneo ao abalo sofrido – Quantum 

indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade 

e da proporcionalidade – Valor que comportaria até mesmo exasperação, 

já que módico. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos 

termos do art. 252, do Regimento Interno, do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA. (FRANCESCHET, Júlio Cesar. Recurso inominado n. 

0004404-95.2014.8.26.0619. J. em 31 Maio 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Abr. 2018.) Assim, resta configurada a 

violação dos direitos do Autor pela Ré, ao passo que a mesma não lhe 

prestou informações claras e objetivas, sequer apresentou alternativas 

que efetivamente mitigassem os danos, caracterizando, então, defeito na 

prestação do serviço, passível de reparação, consoante já vem decidindo 

nosso tribunal estadual, no sentido de que “o atraso de voo configura 

falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado 

Especial Cível 228114620158110001/2016J. em 10 Ago. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 27 Abr. 2017.) Caracteriza-se, então, a má 

prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar 

que os fatos danosos se deram por culpa exclusiva da consumidora ou de 

terceiro para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa 

nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da Ré, não só no atraso do voo ao 

destino final, como também em não demonstrar ter tratado a consumidora 

de maneira digna, para tentar mitigar os danos do aludido atraso. Esses 

fatos devem ser considerados dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. O nexo causal dos danos morais, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 

6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) reflete-se, justamente, no 

comportamento da Ré, com o atraso em demasia, e, também, por não 

propiciar a mitigação do dano, com um atendimento digno à Autora. 

Deve-se esclarecer que, embora a Ré apresente vários argumentos na 

contestação, na tentativa de contrapor-se aos fatos iniciais, não trouxe 

um documento sequer que subsidiasse a sua versão. Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa. E, provada a ofensa e o dano moral 

sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Definida a 

responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido pela Autora. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica do 

lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. DISPOSITIVO: 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em 

julgado, e o demandante manifeste concordância no depósito, defiro 

desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021445-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUVENAL FERREIRA SOARES REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES S.A. CUIABÁ, 5 de março de 2020. Vistos etc. 

Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por JUVENAL FERREIRA SOARES, Em desfavor 

BANCO BRADESCARD S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO. A requerida arguiu preliminar de retificação do polo passivo; 

com fundamento que o autor promoveu demanda contra BANCO 

BRADESCARD S/A, inscrito no CNPJ: 09.226.818/0001-00, ao invés de 

BANCO BRADESCARD S/A inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

04.184.779/0001-01. Destaca que a requerida (BANCO BRADESCARD 

S/A) inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.184.779/0001-01, é a qualificação 

correta do polo passivo. ACOLHO A PRELIMINAR da requerida haja vista 

que o extrato juntado pelo autor não demonstra o CNPJ da empresa que 

negativou. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL O Reclamante arguiu 

que a requerente deixou de acostar documento indispensável à 

propositura da ação, ou seja, deixou de acostar o extrato oficial do SPC ou 

SERASA. AFASTO A PRELIMINAR, com fundamento que a autora acosta 

nos autos junto a inicial o extrato SPC BRAZIL (ID 27573207). Pois 

bem,Mérito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Superada a preliminar. Da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, principalmente considerando que a 

solução da demanda exige prova predominantemente documental, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. O Autor suscita suposta negativação indevida de seu nome, 

registro efetuado pela empresa BANCO BRADESCARD, no valor de R$ 

654,44 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), contrato n° 5365290011721000, sendo incluso e 

disponibilizado no SCPC/SERASA no dia 01/10/2018, de origem do Réu, 

que seria desconhecida pela mesma. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OCOLHO por deferir, em atenção ao artigo 6º, VIII. A requerente em 

defesa tempestiva alega inexistência de danos morais e que as 

negativação são devidas, porém deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. A requerente impugna a 

defesa da reclamada, onde pede procedência dos pedidos da inicial. Ora, 

restou incontroverso a negativação trazida aos autos; Diante que 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte Requerida não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

do requerida, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitima a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por não 

propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora por débito cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da 

negativação – 01/10/2018 - e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. REJEITO A 

PRELIMINAR de do indeferimento da petição inicial. ACOLHO A 

PRELIMINAR da retificação do polo passivo da ação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 
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e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante manifeste 

concordância no depósito, defiro desde já a expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021259-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESUINO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc., Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por JESUINO DA 

SILVA em face de FIDC IPANEMA VI. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. PRELIMINAR – DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO: Inicialmente que o Fundo responsável 

pela negativação em nome do Autor na verdade é o FIDC NPL Ipanema VI – 

NP, que possui o CNPJ nº 26.405.883/0001-03, requerendo a retificação 

do polo passivo para que possa contar a razão social e CNPJ do Fundo 

correto, havendo risco iminente de causar prejuízos a quem não deu 

causa a negativação aqui discutida. Compulsando as faturas; contratos, e 

atos da empresa, verifico o equívoco; ACOLHO PEDIDO e DETERMINO A 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASIVO, substituindo para constar no polo 

passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

parcial assiste à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega autor como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação do valor R$ 1.972,29 (mil novecentos e 

setenta e dois reais e vinte e nove centavos), e a parte ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito. A demandada traz na contestação 

que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de 

contrato de cessão - antes pertencentes à carteira de clientes do BANCO 

SANTANDER BRASIL S A, passaram, via sub-rogação, ao IPANEMA VI; 

contrato de número 14882581 (21162500149526) foi celebrado junto ao 

cedente Via Varejo referente a financiamento. Na peça contestatória a 

parte reclamada afirma que a inscrição deriva de dívida não adimplida que 

fora contraída pela parte reclamante; data do documento: averbação, sob 

o nº 2174103 em 08/02/2019, termo de cessão de crédito, no qual contém 

listagem de créditos cedidos pelo cedente ao cessionário, abrangendo, 

dentre outros, o crédito descri to a seguir:  Contrato: 

4545000069260001282; no valor: R$ 1.378,90 ( um mil e trezentos e 

setenta e oito reais e noventa centavos). Todavia, verifico que requerida 

trouxe faturas e a certidão da cessão, porém são insuficientes para 

comprovar a relação jurídica por ausência do contrato originário assinado 

pelo autor. Ademais, inexiste indício de que se trata do débito em 

discussão. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte 

demandada não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. 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. 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). 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. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE 

OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA 

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO–DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, 

R i ca rdo  Fe rnandes  P imen t a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0026340-4.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Abr. 2018.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

anular o débito ora discutido, no valor de R$ 492,07 (quatrocentos e 

noventa e dois reais e sete centavos), referente a contrato 

04283041299628000, (Cartão Visa com data 31/05/2018); declarando-o 

inexigível. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

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. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 360 de 696



DECLARAR a inexistência de débito em litígio R$ 1.972,29 (mil novecentos 

e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), referente contrato VIA 

VAREJO, (IPANEMA VI); contrato 2174103 (21162500149526), e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação e correção monetária a 

partir desta data, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. AFASTO a preliminar a 

preliminar arguida pela requerida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado do 6º Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito AcórdãoAlvaráAlvará de solturaAto 

O r d i n a t ó r i o A v e r b a ç ã o C a r t a  d e  a d j u d i c a ç ã o C a r t a 

p r e c a t ó r i a C e r t i d ã o C i t a ç ã o C o m u n i c a ç ã o  e n t r e 

i n s t â n c i a s C o m u n i c a ç õ e s D e c i s ã o D e c i s ã o 

monocráticaDespachoDocumento de IdentificaçãoDocumento de 

c o m p r o v a ç ã o E d i t a l  c i t a ç ã o E d i t a l 

i n t imaçãoEmentaExped ien te In fo rmação In t imação In t imação  de 

pautaMandadoMandado de buscaMandado de busca e 

apreensãoMandado de citaçãoMandado de intimaçãoMandado de 

prisãoNotificaçãoOfícioOfício de citaçãoOfício de informaçãoOfício de 

i n t i m a ç ã o O f í c i o  d e  n o t i f i c a ç ã o O u t r o s 

documentosRelatórioSentençaTermoTermo de audiênciaVoto Modelo 

Selecione o modelo01 - Desistência - sem a citação do pólo passivo02 - 

Desistência - com citação do réu (genérico)1664 - Sentença genérica 

Sigiloso Movimentos processuais Selecione os Movimentos 

ProcessuaisCódigo ou descrição Julgamento (193) Movimento Quantidade

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015886-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KEIJI MARIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015886-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE KEIJI MARIAMA REQUERIDO: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA 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 EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por ALEXANDRE KEIJI MARIAMA em 

desfavor de TAP AIR PORTUGAL - TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES S/A DA PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE DA JUSTIÇA 

GRATUITA. A requerente em defesa tempestiva, arguiu preliminar na 

impossibilidade da concessão do benefício da justiça gratuita pelo autor, 

por entender que autor possui condições suficientes para arca com as 

custas processuais, pela viagem internacional a Europa. Em análise, 

AFASTO a preliminar arguida, com fundamento de acordo com a Lei nº 

9.099/95 dos Juizados Especiais artigo 54, faz jus há isenção de custas e 

taxas processuais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Autora alega 

que reside na Cidade de Cuiabá-MT e em agosto de 2019 adquiriu uma 

passagem aérea com destinado à Cidade de Paris – França. No dia 07 de 

agosto de 2019, o autor embarcou de São Paulo as 23:10 horas com 

destino a Cidade de Paris, onde fez uma conexão na Cidade de Lisboa – 

Portugal. Ao chegar em Lisboa, o Reclamante deveria embargar com 

destino à Paris às 19:00 horas do dia 07 de agosto de 2019, entretanto, 

não ocorreu. já que o horário do embarque havia sido ultrapassado, o 

Reclamante buscou informações junto aos funcionários da companhia, 

onde foi comunicado que o atraso se deu por razões operacionais. Após 

07 horas o Reclamante embarcou em outro voo, somente no outro dia, ou 

seja, no dia 08 de agosto de 2019 as 02:40 horas, onde já havia perdido 

01 dia de hospedagem, além de outros compromissos, evidenciando a 

falha na prestação do serviço. A parte ré alega que o cancelamento do 

voo fora proveniente da decorrência de problemas técnicos operacionais 

apresentados na aeronave, sendo providenciada a nova realocação do 

Autor, para o próximo voo disponível. Que, no entanto, que a parte autora 

não sofreu nenhum tipo de dano, sendo certo que a chegada ao destino 

com atraso se deu em razões operacionais, tendo a Cia Aérea prestado 

toda assistência material necessária. Pois bem. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No caso vertente, 

restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, pelo atraso voo 

de mais de 07 horas; Em que pese as referidas alegações, entendo que a 

justificativa apresentada – cancelamento ou alteração de trechos, por 

ocasião de problemas técnicos-, não é verossímil a ponto de desincumbi-la 

do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por 

meio de documentos hábeis sequer prestou informações sobre a 

ocorrência do cancelamento de voo ao autor. Portanto, o cancelamento 

desarrazoado que ocasionou o cancelamento do voo e espera, sem a 

comprovação idônea de ter prestado ao consumidor qualquer assistência 

material, configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, 

§ 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL ÚNICA 

Turma Recursal Única Recurso Cível Nº 0034915-70.2015.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: VRG Linhas 

Aéreas S.A.Recorrido: Taner Carlos Gomes Nascimento FilhoEMENTA 

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE MAIS DE 

DEZOITO ORAS PARA ACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. MAU TEMPO 

COMPROVADO. ORÇA MAIOR. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. 

DANOMORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

NÃO PROVIDO.Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 
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no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. Conquanto a requerida tenha comprovado que CANCELAMENTO 

do VOOocorreu em virtude das más condições climáticas, não demostrou 

ter prestado a assistência e as informações devidas ao consumidor, que 

foi levado de taxi a um hotel indicado pela empresa, mas que não o 

recebeu por falta de vagas.Consumidor que apenas foi reacomodado em 

outro VOO após passadas mais de 18 horas da data do embarque 

inicialmente contratado. 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 ritérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.Indenização fixada em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos autos. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. ESTADO DE MATO 

GROSSOPODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL NICATurma Recursal 

Única Recurso Cível Nº 0040655-43.2014.811.0001Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MTRecorrente: Camila Pacheco e Souza da Silva 

Recorrido: Avianca EMENTA RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE MBARQUE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

CANCELAMENTO de embarque e a reacomodação do passageiro em outro 

VOO, ocasionando atraso na chegada ao destino de aproximadamente 12 

horas, configura falha na prestação do serviço, que enseja a 

responsabilização objetiva pelos DANOS causados, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. 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. Todavia, 

compulsando os autos verifico que não foi juntada qualquer prova apta a 

corroborar a tese defensiva, de maneira que ela não merece prosperar. 

Assim, resta incontroversa a aquisição da passagem aérea pela 

consumidora e o CANCELAMENTO do embarque, sem justificativa plausível 

comprovada. Conquanto o descumprimento contratual não configure, em 

regra, DANO MORAL, no caso dos autos a falha da empresa recorrida fez 

com que a requerente chegasse ao destino final com aproximadamente 07 

horas de atraso, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento 

cotidiano. É evidente que o CANCELAMENTO fez com que a requerente 

tivesse frustrada sua expectativa de realizar a viagem a Europa, tendo 

perdido uma diária. Na espécie, além do desgaste físico, inerente a uma 

viagem com duração de 07 horas, a afetação do estado anímico da 

pessoa é inquestionável o que, sem dúvida, configura o DANO MORAL. 

Assim, não há como afastar o dever de indenizar. Sobre o Confira-se a 

título exemplificativo os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO 

DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - 

ALEGAÇÕES DE MAU TEMPO E FECHAMENTO DO AEROPORTO NÃO 

COMPROVADAS NA FASE DE CONHECIMENTO - PROVAS TRAZIDAS 

APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTOS 

NÃO CONHECIDOS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, § 3º, INCISO 

II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÕES GENÉRICAS 

NÃO COMPROVADAS - DANOMORAL QUE INDEPENDE DE 

COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INDENIZAÇÃO FIXADA PELO 

JUÍZO SINGULAR EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - VALOR QUE SE 

MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - AVARIAS NA 

BAGAGEM COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Elementos de prova não acostados pela parte durante a fase de 

conhecimento, trazidos apenas nas razões recursais. Incidência do artigo 

397, do Código de Processo Civil afastada. Documentos não conhecidos. 

2. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos DANOS 

causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do 

serviço. Incidência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Argumento restrito e não comprovado de que o CANCELAMENTO do VOO 

decorreu do mau tempo. Excludente de responsabilidade afastada. 3. 

DANO MORAL caracterizado pela demora, desconforto, transtorno, 

desgaste físico e emocional. Indenização fixada na sentença em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, 

razão pela qual merece ser mantido. 4. DANO material evidenciado pelas 

avarias na bagagem. Indenização devida. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 

1261904-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 06.08.2015)TJMS-0006162) 

Reconhecido o dever de indenizar, resta a quantificação da indenização. 

O procedimento para fixação do quantum indenizatório é norteado pelo 

critério da proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em 

consideração as circunstâncias em que o fato danos ocorreu, o grau de 

culpa do causador do DANO e a realidade financeira dos litigantes. O valor 

a ser arbitrado por DANOS MORAIS não deve também ser desmedido que 

leve ao enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor 

não perceber seu desacerto. No caso concreto, não há evidências de que 

a empresa tenha agido com culpa grave. A repercussão dos fatos 

relatados na inicial pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Assim, em observância aos critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (Três 

mil reais), e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 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., contados da citação válida, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. REJEITO a preliminar arguida pela requerida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada e Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017677-79.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LINDOMAR DA SILVA BATISTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LINDOMAR DA SILVA BATISTA em face do BANCO IBI S.A 

BANCO MULTIPLO. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA PRELIMINAR - DA DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA O requente tempestivamente em defesa arguiu preliminar da 

desnecessidade de comunicação prévia sobre a inscrição junto aos 

cadastros de inadimplentes, porém, não compete a este requerido 

proceder à notificação, tal obrigação imposição é feita em relação ao 

Órgão de Proteção do Crédito. Em análise, AFASTO a preliminar arguida 

pela requerida. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a 

preliminar suscitadas pelo Réu, analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais 

dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento 
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antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega o 

Autor ter sido surpreendida com a negativação de seu nome, à pedido do 

Réu, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido; que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, no valor de R$ 219,73 

(duzentos e dezenove reais e setenta e três centavos),gerados em tese 

pelo contrato nº 5274620104930000, com data da inclusãoem13/05/2019, 

o que seria indevido, posto que desconhece a dívida. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Requerida teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Oportunizada a conciliação, restando infrutífera . Da 

Contestação a parte Reclamada, alega que parte autora possui vínculo 

jurídico com a instituição financeira, onde possuía o cartão de credito n° 

5274.6201.0493.0014 COMPCARD MASTERCARD NACIONAL, em seu 

nome, que fora cancelado desde 13/08/2019 devido a atraso no 

pagamento, trouxe contrato assinado; contendo dados pessoais RG/CPF, 

com assinatura similar ao do documento com a assinatura da parte autora 

na Inicial: O número do CPF e o nome da sua GENITORA, são o mesmo 

cadastrado consta em nome do Autor no extrato. Ressalta que essa 

negativação foi originada por compras parceladas e rotativo, houve a 

cobrança de anuidade titular que a cliente deixou de adimplir, cobranças 

de encargos e juros por não ter efetuado o pagamento total das faturas, 

tendo um saldo residual. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento num suposto débito, cuja 

origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, 

dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela 

Autora, de ordem moral. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. 

Analisando os autos verifico que o Requerido, em defesa, alega 

inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a 

devida assinatura do Autor, RG/CPF idêntica à aposta na documentação 

apresentada à inicial, demonstrando que a mesma aderiu ao serviço, e que 

há o vínculo contratual que o legitima na cobrança. Consequentemente, 

cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Importante 

consignar que após a contestação, a Autora deixou de apresentar provas 

para ilidir os documentos juntados pela reclamada; Assim, a negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato 

incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular de 

direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo 

a negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos 

autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço do 

réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente 

para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autora 

tenta indicar a inexistência de débito devidamente comprovada nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

ISSO POSTO, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial no que tange à declaração de inexistência de débito e danos de 

ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, 

OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos 

do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 

5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 

DEFERO a preliminar arguida pela requerida. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório em favor da 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUIZ LEIGO S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021401-91.2019.8.11.0001
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LEONARDO PEDROSO LINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021401-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO PEDROSO LINO NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por LEONARDO PEDROSO LINO NETO em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DAS 

PRELIMINARES – DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL Em defesa 

tempestiva, a requerida questiona o comprovante de negativação 

apresentado pelo Autor à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo NOVO SPC MAXI, 

e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DA 

INCOMPETÊNCIA RATIO TERRITORIAL A Ré manifesta-se acerca do 

comprovante de endereço juntado à inicial., posto autor colacionar 

comprovante de endereço em nome de terceiro; AFASTO pedido arguido, 

ante declaração de residência firmado junto documentos iniciais, aliado ao 

princípio da boa-fé processual; REJEITO preliminar. DA INÉPCIA NA INICIAL 

A requerida alega preliminar de inépcia, por entender que o autor realizou 

alegações completamente infundada, e sem juntar nenhuma prova de suas 

alegações. Entretanto o autor alega inexistência de débito pela empresa 

requerida acostando nos autos extrato de negativação, desta forma 

AFASTO a preliminar arguida pela requerida. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise da questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que a eventual contratação e consumo deveriam ser 

demonstrados mediante a simples juntada do contrato assinado pelo 

Autor, bem como comprovantes de instalação da unidade consumidora em 

nome do Autor, com a respectiva assinatura, e por faturas representando 

os débitos, encaminhadas em endereço idêntico ao do Autor, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/15. O Autor verificou que o seu nome foi inserido nos órgãos de 

restrição ao crédito pela requerida, no valor R$164,66 (cento e sessenta e 
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quatro reais e sessenta e seis centavos) datadas de 14/10/19, na base de 

dados do SPC/SERASA, sob o fundamento de suposta negativação 

indevida. Importa consignar que o Autor nega o vínculo jurídico com a Ré. 

Por essa razão, requer inexistência do débito, com a baixa das 

negativações e a reparação de danos morais. Importa consignar que o 

Autor nega o vínculo jurídico com a Ré. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em 

defesa tempestiva, a Ré pontua que a negativação ora discutida faria 

parte do exercício regular do direito, e que o Autor seria a titular da 

unidade consumidora nº 2596041-0 situada na RUA U , 280, QUADRA 40 

BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ/MT, alegando que o débito 

seria referente às faturas em aberto. Pleiteia, inclusive litigância de má fé. 

A requerente arguiu impugnação da defesa da requerida, e ratificou 

procedências nos pedidos da inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Superada essa nuance, no caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3ºdo Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por 

deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No 

mérito, compulsando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive 

audiência de instrução, para o convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, principalmente quando o objeto da presente contenda seria 

facilmente demonstrado com a produção de prova documental. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. No 

entanto, a parte ré, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

existência de vínculo entre as partes e a obrigação de pagar, que atinge a 

esfera jurídica do Autor. Isso porque, a Ré apresentou o cadastro da 

Unidade Consumidora do Autor, com o histórico de consumo e de débitos, 

bem como documento pessoal da parte. . Importante consignar que um dos 

mais fortes indícios da real existência de relação entre as partes, é a 

menção da Ré ao processo nº n° 8082666-43.2017.811.0001, no qual, o 

Autor naquela oportunidade, indicou o endereço situada na RUA U , 280, 

QUADRA 40 BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ/MT, logo o 

mesmo que consta em sua ficha cadastral. À impugnação, a Autora pela 

improcedência da defesa, e mencionou sobre o endereço apresentado em 

outro processo. verificou-se que o comprovante de endereço juntado não 

está em nome do autor, mas sim de terceira, comprovando que não se 

trata do titular das faturas. Em que pese impugnação do autor; tenho que 

razão não assiste; O Próprio autor, colaciona em outro processo, 

declaração de residência, com Procuração, no exato endereço onde 

consta a origem dos débitos RUA U , 280, QUADRA 40 BAIRRO: PARQUE 

NOVA ESPERANÇA, CUIABÁ/MT; Assim, os elementos probatórios 

constantes nos autos, demonstram a legitimidade da cobrança e da 

negativação, e indicam que existiu e foi válido o negócio jurídico entre as 

partes, e que há a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

Autora. Ora, a relação jurídica é averiguada dentro de todo um contexto 

probatório, não sendo o contrato o único documento hábil à demonstrá-la. 

Em caso semelhante, já se manifestou a jurisprudência pátria: Recurso 

inominado. Pedido de declaração de inexigibilidade de valores cobrados 

sob fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. 

Concessionária de serviço de energia elétrica apresentou telas 

comprobatórias (telas de sistema interno) em que consta cadastro da em 

nome da autora como solicitante de instalação. Indício que deve ser 

considerado. Ademais, juntou o documento pessoal da parte. Consumidora 

que não logrou apresentar o mínimo probatório, como, por exemplo, 

residência em local diverso no período informado pela concessionária. 

Relação que não exige contrato impresso. Verossimilhança das 

informações trazidas pela concessionária. Inexigibilidade afastada. 

Sentença reformada. Recurso provido. (SANTOS, Alexandre Andreta dos. 

Recurso inominado n. 1002949-83.2016.8.26.0045. J. em 08 Ago. 2017. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Maio de 2018.) Logo, tenho que 

a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar que 

resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora tenta indicar a 

inexistência da relação jurídica e débito devidamente comprovados nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Logo, 

pertinente o reconhecimento da litigância de má fé. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial 

quanto à OBRIGAÇÃO DE FAZER, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, DEFIRO pela 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. DEFIRO, ainda, 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. AFASTO todas as preliminares arguidas pela requerida. sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020777-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO DE SOUZA BATISTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. CUIABÁ, 5 de março de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ROBERTO DE SOUZA BATISTA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO S/A). O autor afirma que retirou uma certidão onde constatou que 

seu nome estava negativado no valor total de R$ 180,81 (Cento e oitenta 

reais e oitenta e um centavos), feita pela Ré, por dívida/valores que 

desconhece. Pleiteia à final inexistência da dívida e danos morais. Houve a 

audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O requerido 

apresentou contestação arguindo, que a Parte Autora habilitou a linha 

telefônica nº (65) 99634-2449, em 11/03/2017, no pacote de serviços Vivo 

Controle Digital – 3GB, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré. Contudo, sem justificativa, a Parte 

Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2017, fato gerador do incontestável 

débito no valor de R$ 196,81 (cento e noventa e seis reais e oitenta e um 

centavos) que, infundadamente, alega desconhecer. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARES 

- DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa 

tempestiva, a requerida questiona os comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC BRAZIL, e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual ACOLHO por aceita-lo para todos os fins processuais. DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 
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comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco frequente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A 

PRELIMINAR na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, 

em face dos fundamentos acima demonstrados; DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o Autor apenas afirma a 

regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. Em que pese a requerida 

juntar apenas histórico de ligações e utilização da linha contestada 

durante toda a relação contratual. São provas unilaterais. A requerida não 

demonstra se quer se o autor foi titular da linha telefônica; afim de 

comprovar origem dos débitos; O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA colacionada 

e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, conforme consta no extrato outra negativação posterior não 

discutida, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (tres mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA; Determinar que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), a contar do trânsito em julgado da 

sentença, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES no valor de R$ 180,81 (Cento e oitenta reais e oitenta e um 

centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária pelo INPC e juros DE 1% ao mês a partir do evento danoso; 
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REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida, Deixo de condenar 

a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o 

trânsito em julgado, e o demandante manifeste concordância no depósito, 

defiro desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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(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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000506-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS DE OLIVEIRA em face de OI 

S.A. DA PRELIMINAR - DA DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. O requerente na impugnação arguiu preliminar de 

inépcia da contestação. observo que a requerida não arguiu preliminar de 

inépcia, razão pela qual AFASTO a preliminar arguida pelo requerente. O 

autor afirma que teve seu inserido nos cadastros restritivos de crédito, em 

virtude de suposta inscrição indevida pela parte ré, no valor de R$ 280,75 

(duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), incluso na data 

15/06/2018. Sustenta não ter contratado qualquer dos serviços ofertados 

pela empresa Reclamada, não possuindo com esta qualquer relação 

jurídica. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. A 

requerida apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido 

por decorrer do inadimplemento da parte Autor quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a parte autor era 

titular do terminal fixo 1: nº 65 36218859 Contrato nº 5053664230, junto à 

requerida desde 06.02.2017. Ademais, o terminal fixo fora cancelado por 

inadimplência em 14.05.2018, eis que a parte autora não quitou as faturas 

que somadas totalizam o valor de R$ 280,75 (duzentos e oitenta reais e 

setenta e cinco centavo. A requerente impugnou a defesa da requerida, e 

arguiu procedências nos pedidos da inicial. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 

2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se 

que o requerido apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou 

de comprovar o fato. A requerida não trouxe aos autos prova da origem 

do débito, bem como a titularidade de linha telefônica contratada pelo 

autor, capaz de legitimar os débitos ora negativados; Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos o contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas TELAS 

SISTÊMICAS, que conforme entendimento jurisprudencial são provas 

unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à 

parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da 

efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. O valor arbitrado a título de 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. (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 
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ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS referente 

à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros de inadimplentes referente ao valor R$ 280,75 (duzentos e 

oitenta reais e setenta e cinco centavos), incluso na data 15/06/2018. 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção 

monetário do INPC, com juros de 1% a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020808-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KLAUDYLEA SILVA DE ARRUDA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por KLAUDYLEA SILVA DE ARRUDA 

em face de OI S/A (antiga Telemar Norte Leste S/A). O autor afirma que 

vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, 

referente aos débitos R$ $287,80 (duzentos e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos), e outra no valor de R$108,74 (cento e oito reais e 

setenta e quatro centavos), ambas incluída junto aos órgãos protetivos 

desde a data de 13/06/2019. Pleiteia a inexistência da dividia e danos 

morais. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. A 

requerida apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido 

por decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora 

era titular do Terminal 1: nº (65) 36219650 Contrato nº 5053899181, o 

terminal fora cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não 

quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 183,18 (cento e 

oitenta e três reais e dezoito centavos). Por fim os arguiu na rejeição da 

indenização por danos morais. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No caso, o objeto da lide se trata 

negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece 

tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. DO MÉRITO 

Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo 

deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer 

a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, 

paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se a juntar TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma 

unilateral, que não possuem o condão de comprovar a veracidade dos 

fatos alegados. Em que pese a requerida juntar apenas histórico de 

ligações e utilização da linha contestada durante toda a relação contratual. 

São provas unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA colacionada 

e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 
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Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Quanto a 

Indenização por Danos Morais, verificasse que a autora possui 

negativações preexistente, conforme argui a autora que estão sendo 

discutidas em outras ações. Porém a autora não prova nos autos a 

existência das ações. Desta forma, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA 

DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE 

SENTIDO, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pesem às razões 

expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações 

preexistente, fato este que inviabiliza a indenização por danos morais. 

Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ em recente 

julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): 

“A anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação.” DISPOSITIVO: ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos da exordial para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA; Determinar que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), a contar do trânsito 

em julgado da sentença, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES no valor R$ $287,80 (duzentos e 

oitenta e sete reais e oitenta centavos), e no valor de R$108,74 (cento e 

oito reais e setenta e quatro centavos). JULGO IMPROCEDENTE o dano 

moral ante a incidência da sumula 385 STJ; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013198-43.2019.8.11.0001
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ROSINEIDE LARA DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013198-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSINEIDE LARA DE ALMEIDA MAGALHAES REQUERIDO: 

VIVO S.A. . Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por ROSINEIDE LARA DE ALMEIDA MAGALHÃES em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DAS PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA À defesa tempestiva, questiona o comprovante de 

negativação apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao 

comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo 

SERASA EXPERIAN, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que 

o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins 

processuais. DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: 

A requerida contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos 

da que não há verossimilhança nas alegações da autora e 

hipossuficiência; porém, destaco que não junta nenhuma contraprova 

capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É importante esclarecer 

que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco frequente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. OPINO por não acolher Preliminar na contestação da 

requerida, da Inversão do Ônus da Prova. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. O requerente afirma que não contratou qualquer serviço da 

requerida. Desse modo a requerida o incluiu indevidamente nos registros 

dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 338,55. (Trezentos e 

trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), data de 19/01/2019. 

Pleiteia ao final, declarar a inexistência dos débitos e danos morais; 

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera (id). O requerido 

apresentou contestação arguindo que a Autora habilitou a linha telefônica 

de nº (65) 30578117, sob o contrato de nº 899965194689, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. A relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte 

Autora efetuado o pagamento das faturas, e sem justificativa, deixou de 

fazê-lo, este é o fato gerador do incontestável débito. (ID) O autor 

impugnou a defesa requerendo a procedência dos pedidos indicados na 

inicial (id). É o breve Relato. Fundamento e Decido. No caso, o objeto da 

lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora 

desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da 

prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Analisando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que a requerida deixou de apresentar contrato assinado 

ou a ordem de serviço da suposta instalação das linhas efetivadas e com 

a assinatura do rep. legal da Autora. Bem como diante inversão ônus da 

prova, a requerida deixou de apresentar origem dos débitos aqui 

discutidos; Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 
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causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação, ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação. A reclamada 

limitou-se a juntar apenas Relatório de chamadas e TELAS SISTÊMICAS, 

expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente demonstrado com a 

falha na prestação do serviço por parte da Ré, e a privação de serviço 

essencial, o que atinge à intimidade e paciência do Autor. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Diante da 

comprovação de que existe outras negativações, (negativações 

posteriores) conforme extrato SPC/SERASA, entendo razoável e 

proporcional a condenação em dano morais na proporção de R$ 3.000,00 

(TRÊS mil reais). DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor quanto OBRIGAÇÃO 

DE FAZER afim DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui 

discutido, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: Condenar o 

requerido ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. 

REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida; Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUIZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022073-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVAIL DA CRUZ PINTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

EM DECORRENCIA DO ATO ILICITO proposta por JOVANIL DA CRUZ PINTO 

em face de VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A/MOVEL. O autor afirma que 

vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, 

referente ao débito R$ 125,93 (cento vinte e cinco reais e noventa e tres 

centavos), incluído em data 10/11/2016. O que resultou na indevida 

inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao 

crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O 

requerido apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido 

por decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora 

habilitou a linha telefônica nº a linha telefônica nº65996486892 o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré. Contudo, sem qualquer justificativa, a Parte Autora 

deixou de efetuar o pagamento de faturas subsequentes, fato gerador do 

incontestável débito negativado . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARS - DA 

AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. A requerida arguiu em defesa a preliminar de 

audiência de instrução e julgamento. Analisando o processo verifico que 

se encontra apto para julgamento,; diante dos documentos, extratos SPC, 

questão unicamente de direito; aliado ao convencimento motivado deste 

juízo; Desta forma AFASTO A PRELIMINAR, com fundamento de ser 

desnecessário a produção de dilação probatória. DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, a 

requerida questiona os comprovantes de negativação apresentados pela 

Autora à inicial. No que tange ao comprovante de negativação, observa-se 

que o mesmo foi expedido pelo BOA VISTA, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por 

aceita-lo para todos os fins processuais. DAS PRELIMINARES - DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A 

PRELIMINAR na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, 

em face dos fundamentos acima demonstrados; DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 
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que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o requerido apenas afirma a 

regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas 

histórico de ligações, utilização da linha contestada durante toda a relação 

contratual e faturas. São provas unilaterais. FRiso que incumbia ao 

demandado juntar o contrato assinado pela parte autora. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração 

de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (Três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para DECLARAR INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO; Determino que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias), a contar do trânsito em julgado da sentença, o CANCELAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES no valor de R$ 

125,93 (cento vinte e cinco reais e noventa e tres centavos), incluído em 

data 10/11/2016. CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS 

MORAIS à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo-se 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do evento danoso; 

REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida, Deixo de condenar 

a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000561-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR ROBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95 . Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA 

DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por VICTOR 

ROBERTO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. - VIVO. De início, a requerida arguiu preliminar dos 

documentos sigilosos, pois acostou nos documentos com detalhes dos 

serviços prestados e faturados pela Ré. Em análise AFASTO a preliminar, 

por entender que trata-se relação contratual, em que próprio autor 

disponibiliza extrato de negativação; As faturas por si só não sobreleva a 

discussão a ponto de ncessidade do segredo de justiça. DA 
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IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência. Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A 

PRELIMINAR na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, 

em face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA A requerida em defesa arguiu preliminar sobre a 

idoneidade do comprovante de negativação acostado aos autos pelo 

requerente. Em análise, AFASTO a preliminar, verifico que o mesmo foi 

expedido pelo SERASA SCORE, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ultrapassada a preliminar, no MÉRITO, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão ACOLHO nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Ultrapassada essa nuance, analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Em síntese, alega o Autor que, teve seu nome 

negativado indevidamente pela Requerida, no valor R$ 97,11 (noventa e 

sete reais e onze centavos), ressalta que desconhece a dívida. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Requerida afirma que 

as partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a 

Parte Autora habilitou a linha telefônica e o plano de serviços, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Sem qualquer justificativa, a parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, débito no valor total de R$ 97,11 (noventa e sete 

reais e onze centavos). O requerente deixou de apresentar impugnação 

da defesa da requerida. POIS BEM; Compulsando os autos, o contrato, as 

faturas, observo que se trata contratação da linha telefônica; A inversão 

do ônus da prova não afasta o dever de o demandante provar suas 

arguições de forma mínima. Ademais, incumbe ao consumidor provar que 

pagou a dívida oriunda do contrato, uma vez que o requerido afirma que 

não houve o pagamento. No caso dos autos, a empresa demandada se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos o contrato 

celebrado na data 04/11/2014 assinado pelo autor, onde contratou o 

pacote “ VIVO CONTROLE ILIMITADO”, constando o mesmo endereço 

elencado pelo autor na inicial (Rua Airton Sena, nº53, Cuiabá), cópia da 

CNH e faturas, comprovando assim a celebração do contrato com a 

consumidor , ou seja, comprovando a relação jurídica havida entre as 

partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida. Em 

que pese narrativa dos fatos pelo autor; destaco que não houve 

impugnação dos contratos, assinaturas e documentos trazidos pela 

requerida; Neste ponto, em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª URMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013) Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual REJEITO o pedido de declaração de inexistência de débito, bem 

como de indenização por danos morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A 

requerida requereu a condenação do autor em pedido contraposto no 

valor total da negativação, qual seja R$ 97,11 (noventa e sete reais e onze 

centavos); Diante da comprovação da origem e relação jurídica 

demonstrada. DEFIRO o pedido e condeno o autor nesse sentido a pagar o 

valor de R$ 97,11 (noventa e sete reais e onze centavos) DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Importa-nos observar que resta clara a alteração dos fatos, já 

que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito 

devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO ANTE EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, e eventual indenização por danos 

morais, por ausência de falha na prestação de serviço, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. DEFIRO o pedido CONTRAPOSTO; e CONDENO o 

autor a pagar o valor de R$ 97,11 (noventa e sete reais e onze centavos), 

com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% apartir da 

sentença; DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. REJEITO todas as preliminares arguidas. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o autor efetue o pagamento voluntário do débito, após 

o trânsito em julgado, e havendo concordância do requerido, defiro, desde 

já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor da 

parte demandada. Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022428-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022428-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CARLOS ANTONIO DE PAULA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). DAS PRELIMINARES – FALTA DE 

INTERESSE De início, a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de 

agir pela parte autora, por entender que quando do ajuizamento da 

presente demanda (em 28.12.2020), os dados da Parte Autora já haviam 

sido excluídos dos órgãos de proteção ao crédito pela Ré (em 

27/12/2019). Em análise, verifico que o extrato acostado nos autos é na 

data 14/12/2019, desta forma AFASTO a preliminar, com fundamento que 

a autora apresentou prova suficiente para propositura da ação. DA 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA À defesa 

tempestiva, a requerida questiona os comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo BOA VISTA 

SERVIÇOS, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. O autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por 

parte da empresa reclamada, referente ao débito R$ 89,24 (oitenta e nove 

reais e vinte e quatro centavos), datada de 21.07.18, inserida em 

12.01.19. Em 17.12.19, acessou a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR 

(Protocolo 2019.12/00002628186) e registrou sua reclamação. Em 

26.12.19, a ré informou que cancelaria o débito a título de acordo, contudo, 

em 28.12.19, o autor ligou para a ré (Protocolo n° 20196888258674 – 

Atendente Tatiane), sendo informado que a dívida vinculada à linha (65) 

****-6503 (habilitada em 04.04.18 e cancelado em 26.11.18) já havia sido 

cancelada, mas que o gravame seria baixado no prazo de até 20 dias 

úteis. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. A 

requerida apresentou contestação arguindo que a Parte Autora habilitou a 

linha telefônica nº (65) 9.96046503, em 04/04/2018, no pacote de serviços 

VIVO CONTROLE DIG – 2GB, o que ocasionou o cadastro no sistema 

interno da Ré. Onde efetuou o pagamento das faturas dos meses de abril, 

maio e junho de 2018. Sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de julho, agosto e setembro 

de 2018, fato gerador no valor de R$ 89,24 (oitenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos). É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se 

que a requerida apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou 

de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a 

questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, 

paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos o contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se juntar apenas histórico de consumo (SPIC) e TELAS 

SISTEMICAS, que são provas unilaterais; O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 
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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”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER de exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente ao valor R$ 89,24 

(oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). CONDENAR a reclamada, 

a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da 

sentença e juros de 1% a partir do evento danoso. REJEITO todas as 

preliminares arguidas pela requerida, Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o 

trânsito em julgado, e o demandante manifeste concordância no depósito, 

defiro desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022218-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022218-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON AMADOR REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO proposta por GERSON AMADOR em face do 

BANCO UNIBANCO S/A, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Em síntese, alega o Autor ter sido surpreendida com a negativação 

de seu nome, à pedido do Réu, incluído junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Requerido; que não possuiu qualquer débito com a reclamada, 

no valor total de R$309,72 (Trezentos e nove reais e setenta e dois 

centavos), o que seria indevido, posto que desconhece a dívida. Sendo 

assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente 

para declarar a inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos 

danos morais. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Requerida teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Oportunizada a conciliação, restando infrutífera . A requerida 

em defesa arguiu que o débito questionado é legítimo, a parte autor possui 

vínculo com a parte ré, na medida em que é titular da conta corrente n° 

212188, na agência 6879, contratada em 20/07/2018. Desde 08/08/2018 a 

parte autora recebe nessa conta crédito de verba salarial, o que 

descaracterizaria o perfil de fraude. O saldo devedor atual da conta 

corrente é de R$ 352,76 e teve início em 10/09/2019. O saldo permaneceu 

sem a devida regularização, bem como a parte autora continuou a utilizar a 

conta normalmente, gerando a utilização de todo o limite de crédito 

disponível. Trouxe contrato assinado Nº 6879/21218-8 contendo cópia da 

CTPS, assinatura digital , com assinatura similar ao do documento de 

identificação da parte autora na Inicial: O endereço do cadastro do cliente 

é o mesmo endereço que consta na inicial. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Requerido, em 

defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de 

adesão, com a devida assinatura do Autor, cópia da CTPS, demonstrando 

que a mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que o 

legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, 

Autor deixou de impugnar provas trazidas pela reclamada; Assim, a 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular 

de direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo 

a negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual DEFIRO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há 

nos autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço 

do réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é 

suficiente para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já 

que o Autora tenta indicar a inexistência de débito devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do 

CPC/15. DISPOSITIVO: ANTE EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial no que tange à inexistência de débito e 

reparação dos danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. Em consequência, DEFIRO pela CONDENAÇÃO da Autora por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022458-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO LOUREIRO DA SILVA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS ROBERTO 

LOUREIRO DA SILVA em face de OI S.A. O autor afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

R$ 51,46 (cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), incluso na 

data 02/12/2019. O que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela 

requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. Houve a audiência de 

conciliação, sem acordo entre as partes. A requerida apresentou 

contestação arguindo, o débito contestado é devido por decorrer do 

inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos 

serviços efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora habilitou o 

terminal fixo 1: nº (65) 3649.8233 Contrato nº 5052057705, junto à 

requerida desde 08.10. Ademais, o terminal fixo fora cancelado por 

inadimplência em 13.05.2016, eis que a parte autora não quitou as faturas 

que somadas totalizam o valor de R$ 51,46 (cinquenta e um reais e 

quarenta e seis centavos). O requerente tempestivamente impugnou a 

defesa da requerida, e manifestou pela procedência dos pedidos na inicial. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato 

que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO: In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 

2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Ressalto que a inversão do ônus da prova 

não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma 

vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o requerido apenas 

afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. 

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que 

exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou 

não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que 

o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, 

do código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos auto 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas 

TELAS SISTEMICAS, sendo provas unilaterais. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 
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critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

de inadimplentes referente ao valor R$ 51,46 (cinquenta e um reais e 

quarenta e seis centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com incidência correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros 

de 1% a partir do evento danoso. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022260-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO JESUS GOMES MARINHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 

Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOÃO JESUS GOMES 

MARINHO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. DAS PRELIMINARES 

– DA AUSÊNCIA DE CONSULTA. De início, tem-se que a Ré ir resignar-se 

à respeito da idoneidade do extrato apresentado pelo Autor à inicial. No 

entanto, AFASTO a preliminar e aceitar o documento, uma vez que o 

mesmo foi expedido pelo SCPC, e, ainda, considerando que a Ré não 

apresentou qualquer contraprova ao aludido documento. DA 

NECESSIDADE DO EXAME GRAFOTÉCNICO O Requerente na impugnação 

manifestou pelo exame grafotécnico, por motivos que a requerida ter 

apresentado em defesa cópia do contrato com assinatura do requerente. 

Neste caso requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

se a assinatura aposta no contrato celebrado com o requerido realmente é 

da parte autora ou de terceiros. Em análise, AFASTO preliminar arguida 

pelo requerido, com fundamento que as assinaturas acostadas nos autos 

são similares, desta forma, é desnecessário a produção da prova pericial. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ultrapassada a preliminar, no MÉRITO, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Em 

síntese, alega o Autor que, inexiste relação jurídica entre as partes, teve 

seu nome negativado indevidamente pela Requerida, no valor R$ 170,65 

(cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos), na data 14/06/2019 

que o mesmo nunca fez uso de tais serviços ou sequer contratou outros 

serviços referentes a essa negativação, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Requerida defende a 

existência do débito ao proceder à análise dos registros existentes em 

seus sistemas, Parte Autora habilitou a linha telefônica de nº (17) 

996312640 (conta 0343606732), o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré, conforme contrato, o qual 

passou a gerar faturas mensais, além do cadastro no sistema interno da 

Ré, conforme tela sistêmica; traz o contrato de adesão assinado em 30 de 

Abril 2018; com cópia da CNH, colaciona as faturas com débito em aberto. 

A requerente tempestivamente impugnou a defesa da requerida, ratificou 

os pedidos na inicial. Pois bem Fundamento. Compulsando os autos, o 

contrato, as faturas, observo que se trata contratação da linha telefônica; 

A inversão do ônus da prova não afasta o dever de o demandante provar 

suas arguições de forma mínima. Ademais, incumbe ao consumidor provar 

que pagou a dívida oriunda do contrato, uma vez que o requerido afirma 

que não houve o pagamento. No caso dos autos, a empresa demandada 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos o contrato 

celebrado com a consumidor comprovando a relação jurídica havida entre 

as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida. 

Neste ponto, cabe consignar que as assinaturas lançadas no contrato são 

coincidentes e similares àquela aposta no documento pessoal do autor;. 

Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. 

DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE 

FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013) Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual resta por indeferir o pedido de declaração de inexistência de 

débito, bem como de indenização por danos morais. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A requerida requereu a condenação do autor em pedido 

contraposto no valor total da negativação, qual seja R$ 182,65 (cento e 

oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Diante da comprovação 

da origem e relação jurídica demonstrada. ACOLHO pedido e condeno o 

autor nesse sentido a pagar o valor R$ 182,65 (cento e oitenta e dois reais 

e sessenta e cinco centavos). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta 

indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO JULGO PELA 

IMPROCEDENCIA os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito, e eventual indenização por danos morais, por 
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ausência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. DEFIRO o pedido CONTRAPOSTO; e CONDENO o autor a pagar o 

valor de R$ 182,65 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), com incidência juros 1% e correção pelo INPC apartir da 

sentença. DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI VASCONCELOS FERREIRA Juiz leigo S E N T 

E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º 

do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o autor efetue o pagamento voluntário, após o trânsito 

em julgado, e o demandado manifeste concordância no depósito, defiro 

desde já a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013051-17.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013051-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL MENDES XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MANOEL MENDES 

XAVIER em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. DAS PRELIMINARES – 

DA NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA À defesa tempestiva, 

questiona a necessária designação de Audiência de Instrução e 

Julgamento. Por se tratar de questão meramente de direito; entendo que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual OPINO pelo não acolhimento do pedido. DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco frequente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. OPINO por não acolher a Preliminar na contestação da 

requerida, da Inversão do Ônus da Prova. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA 

EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO À 

defesa tempestiva, questiona o comprovante de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo CHECKOK, 

empresa de consulta de crédito, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceita-lo 

para todos os fins processuais. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. O requerente afirma que não contratou qualquer serviço da 

requerida. Desse modo a requerida o incluiu indevidamente nos registros 

dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 113,54 (cento e treze 

reais e cinquenta e quatro centavos, na data de 09/06/2019. Pleiteia ao 

final, declarar a inexistência dos débitos e danos morais; Realizada 

audiência de conciliação, restou infrutífera (id). O requerido apresentou 

contestação arguindo que a autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

3026-8062, com a conta 899981892550, com CPF: 06441396173, 

habilitado em 17/07/2017 e cancelado em 23/05/2018, com plano VIVO 

FIBRA 15 MBPS, ocasionando a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Autora deixou de efetuar o pagamento de 

faturas subsequentes no valor de R$ 113,54 (cento e treze reais e 

cinquenta e quatro centavos), resultando na inadimplência da autora. O 

autor impugnou a defesa requerendo a procedência dos pedidos 

indicados na inicial (id). É o breve Relato. Fundamento e Decido. No caso, 

o objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, 

todavia a Autora desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Analisando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas e, 

enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Verifica-se que a requerida se negou a fornecer 

a Autora o contrato assinado ou a ordem de serviço da suposta instalação 

das linhas efetivadas e com a assinatura do rep. legal da Autora. Bem 

como diante inversão ônus da prova, a requerida deixou de apresentar 

contrato, origem dos débitos aqui discutidos; O requerido deixou de 

comprovar a regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da 

irregularidade praticada pelo requerido, quanto negativações aqui 

debatidas; nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACAO DE 

REPARACAO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUICAO EM DOBRO C/C 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE NÃO 

AFASTADA. COMPRAS PARCELADAS E ADIMPLIDAS. PRIMEIRA 

PARCELA ADIMPLIDA ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se 

as razões do recurso inominado demonstram, de forma suficiente e clara, 

a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao 

princípio da dialeticidade. 2. Caso em que a Recorrente sustenta a 

existência de cobrança em duplicidade de parcela de compra efetuada 

junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual pleiteia pela restituição, 

em dobro, do valor indevidamente cobrado e reparação por danos morais. 

3. Caso em que as faturas apresentadas na exordial demonstram que 

houve o adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, 

bem como, da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de 

vencimento em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 

30/09/2015. 4. Destarte, restando ilícita a cobrança em duplicidade 

objurgada, faz jus a consumidora à restituição do valor pago 

indevidamente, em dobro. 5. Todavia, ainda que tenha havido cobrança 

indevida, a situação vivenciada pela Recorrente corresponde a que é 

mero dissabor enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, 

não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 6. Sentença 

reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO: 

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLI ROSA DA 

SILVA PAIM sustenta a existência de cobrança em duplicidade de parcela 

de compra efetuada junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual 

pleiteia pela restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e 

reparação por danos morais. Contestado o feito, foi proferida sentença de 

improcedência. Inconformada, a Recorrente MARLI ROSA DA SILVA PAIM 

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a 

fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação das 

empresas Recorridas em repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em contrarrazões (Eventos 64 e 65) as Recorridas refutam in 
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totum as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e 

consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios 

fundamentos. É o que merece registro. VOTO: Colendos Pares: Conheço 

do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. 

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma. Afirma-se isso 

porque as faturas apresentadas na exordial demonstram que houve o 

adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, bem como, 

da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de vencimento 

em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 30/09/2015, 

consoante se infere na fatura referente ao mês de novembro. Sem 

embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o comprovante de 

pagamento esteja ilegível, a fatura abaixo colacionada comprova o 

adimplemento antecipado e corrobora com a verossimilhança das 

alegações expendidas pela consumidora. Senão vejamos: Destarte, 

restando ilícita a cobrança em duplicidade objurgada, faz jus a 

consumidora à restituição do valor pago indevidamente, em dobro. Por 

outro lado, a despeito de ter ocorrido cobrança indevida, não há se falar 

em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por 

danos morais, sendo a questão resolvida com a devolução, em dobro, dos 

valores cobrados indevidamente. Repise-se, a situação vivenciada pela 

Recorrente corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas 

no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano 

extrapatrimonial. Consigne-se que sequer há comprovação de que houve 

tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a 

Recorrente juntado um único número de protocolo e/o requerimentos 

administrativos. Destarte, o caso em apreço não se reveste de 

características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, 

caberia a Recorrente ter se desincumbido de seu ônus probatório, 

comprovando o abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário 

restou comprovado. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por 

MARLI ROSA DA SILVA PAIM, ante a sua tempestividade e, no mérito, 

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar as empresas Recorridas 

ao pagamento de indenização por danos materiais/repetição de indébito, 

no montante de R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos), 

em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento 

indevido e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em 

razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto. LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA (N.U 

0 0 5 3 3 2 7 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

533271520168110001/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 26/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017). (Grifei). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação, ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação. A reclamada limitou-se a juntar apenas TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração 

de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. 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 incluída em 

data, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente demonstrado com a 

falha na prestação do serviço por parte da Ré, e a privação de serviço 

essencial, o que atinge à intimidade e paciência do Autor. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Diante da 

comprovação de que existe outras negativações, (negativações 

posteriores) conforme extrato SPC/SERASA, entendo razoável e 

proporcional a condenação em dano morais na proporção de R$ 3.000,00 

(três mil reais). DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor quanto OBRIGAÇÃO 

DE FAZER para DETERMINAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: Condenar o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) pelos danos morais 

ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. REJEITO 

todas as preliminares arguidas pela requerida; Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003027-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SILVA GARCIA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003027-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE SILVA GARCIA MOURA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS CUIABÁ, 20 de março de 

2020. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

ALICE SILVA GARCIA MOURA, em desfavor da ATIVOS S/A. A 

requerente afirma foi surpreendia com a restrição junto ao Serasa 

Experian e SCPC em seu nome, sendo tal registro realizado junto à 

empresa requerida. Informa que o débito é referente ao contrato n° 

40499083/404302 no valor de R$ 2.553,50 lançado pela Ativos S/A em 

05/01/2017, a reclamante informa desconhecer o débito. Pleiteia ao final a 

inexistência dos débitos e danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera. O requerido apresentou contestação 

arguindo que o débito da autora cedido à Ativos S/A é referente ao 

contrato de nº 40499083 no valor de R$ 2.639,44 de GIRO BB Giro Digital 

contratado em 05/01/2017 e cedidos em 05/12/2018 (ID) O autor impugnou 

a defesa requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial (ID). É 

o breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, constato a 

possibilidade de prosseguimento do feito. No caso, o objeto da lide se trata 

negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece 

tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 
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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. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Analisando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que a Requerida apresentou divergência no valor e no 

número do contrato, bem como diante inversão ônus da prova, a requerida 

deixou de apresentar contrato, origem dos débitos aqui discutidos; O 

requerido deixou de produzir contraprova das faturas de pagamento. 

Ademais, não comprovou a regularidade da cobrança por débitos 

negativados. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se a juntar apenas TELAS SISTÊMICAS (Print de Tela), 

expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – Grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIAL PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a Inexistência de Débitos referente à dívida em 

litígio, DETERMINO a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao DANO MORAL, no valor estimado de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir 

desta decisao e juros 1% partir da data do evento danoso; Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

GIOVANNI FERREIRA VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, e havendo 

concordância do autor, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021905-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ARRUDA (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):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021905-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL JOAO DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL JOÃO DE 

ARRUDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A DAS PRELIMINARES – A 

requerida em defesa tempestiva argui preliminar, por entender que os 

documentos trazidos aos autos pela autora são insuficientes para a 

formação da lide. Em análise, verifica-se que a autora alega ter seu nome 

no cadastro de proteção ao crédito e anexa aos autos o extrato. Desta 

forma AFASTO a preliminar arguida pela requerida, com fundamento de o 

extrato fazer jus a propositura da ação. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA 

EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa questiona os comprovantes de 

negativação apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao 

comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo 

BOA VISTA, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. O autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por 

parte da empresa reclamada, referente ao débito R$ 239,97 (duzentos e 

trinta e nove reais e noventa e sete centavos), Data da Inclusão: 

21/10/2017, CONTRATO: 0272969850. O que resultou na indevida 

inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao 

crédito. O Autor esclarece que não reconhece a dívida em questão. Houve 

a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. A requerida 

apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido por 

decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora 

habilitou a linha telefônica nº (65) 998033916, em 07/03/2016, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais. A relação entre as partes 

transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o pagamento das 

faturas no período de abril de 2016 a maio de 2017. E sem qualquer 

justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referentes aos meses de junho a agosto de 2017, gerando débito no valor 

de R$ 239,97 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). 

Pela inadimplência, a referida linha foi definitivamente cancelada em 

26/09/2017. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO O requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO 

Nota-se que o requerido apenas afirma a regularidade dos débitos, 

contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se juntar histórico de ligações e TELAS SISTEMICAS, 

sendo provas unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 
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DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DETERMINAR o 

CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES no valor de R$ 239,97 (duzentos e trinta e nove reais e 

noventa e sete centavos) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com incidência de juros 1% apartir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC apartir da sentença. REJEITO todas as preliminares 

arguidas pela requerida, Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012402-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TEREZINHA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012402-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREA TEREZINHA GALVAO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANDREA 

TEREZINHA GALVÃO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A RELATÓRIO O 

autor afirma que não possui qualquer relação jurídica. Contudo, vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente 

ao débito valor R$ 334,72 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta e 

dois centavos), referentes ao suposto contrato número 2084683580.; o 

que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos 

órgãos de proteção ao crédito. O requerido apresentou contestação 

arguindo, o débito contestado é devido por decorrer do inadimplemento da 

parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos serviços 

efetivamente prestados pela Ré ; aderiu a pacote de serviços da Ré, 

habilitou as linhas telefônicas parte autora realizou a contratação do 

serviço de telefonia, linha (65)9.9609-4232, vinculada à conta 

2084683580, que ficou ativa pelo período de 13/07/2011 a 27/08/2015, 

conforme se verifica na tela sistêmica, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais. Aduz que a parte Autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas; Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as 

partes. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 

371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DAS PRELIMINARES - DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO 

VIII, DO CDC: A requerida contesta a inversão do Ônus da Prova, com 

base nos incisos da que não há verossimilhança nas alegações da autora 

e hipossuficiência; Porém, destaco que não junta nenhuma contraprova 

capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É importante esclarecer 

que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por 

não acolher Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus 

da Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; No que tange 

ao ausência de pretensão resistida; Aliado ao fato de que o CDC, protege 

o consumidor hipossuficiente; e bem como não obriga que este exara sua 

pretensão administrativa; Diante disso, OPINO por afastar o aludido pedido 

pelo fato de interesse de agir constituído na busca de ressarcimento pelos 

danos advindo. . Afasto pedido de preliminar de audiência de instrução, 

ante as provas nos autos serem eminentemente de direito; aliado ao fato 

de serem suficientes ao convencimento motivado; não havendo 

necessidade de dilação probatória; O requerente pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 

2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez que o ponto 

controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a juntada do 

contrato e da fatura respectiva comprovante do débito. Nota-se que o 

requerido apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de 

comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão 

o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja a 

requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se a juntar TELAS SISTÊMICAS, Histórico de chamadas e 

Faturas expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de 

comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 
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DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM 

JULGADO sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção 

monetária INPC a partir da sentença e juros 1% a partir do evento danoso; 

C) REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida,; Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GUEDES HURTADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000289-32.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: DANIELLE GUEDES HURTADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 14 de março 

de 2020. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por DANIELLE GUEDES HURTADO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS PRELIMINARES - 

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA REPARAÇÃO CIVIL. De início, a 

requerida arguiu preliminar de prescrição trienal, por entender que esta 

demanda foi proposta somente em 07/01/2020, ou seja, quando já 

exaurido o prazo estabelecido em lei, restando prescrita a pretensão de 

reparação civil. AFASTO a preliminar, com fundamento que o extrato 

acostado nos autos comprova a ciência da autora na data 06/01/2020. 

Ressalto que a relação entre as partes é de consumo, no qual aplica-se o 

CDC, que conforme o artigo 27 prescreve em 05 (cinco) anos. DA 

JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL Em defesa tempestiva, a requerida 

questiona os comprovantes de negativação apresentados pela Autora à 

inicial. No que tange ao comprovante de negativação, observa-se que o 

mesmo foi expedido pelo BOA VISTA SPC, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. DA INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL A Requerida se manifesta acerca do comprovante de 

endereço juntado à inicial. Observa-se que a autora acosta nos autos 

procuração e declaração de hipossuficiência com o mesmo endereço, 

razão pela qual ACOLHO para todos os fins processuais, principalmente 

considerando o princípio da boa-fé, preconizado no artigo 5º do CPC/15. 

DA INÉPCIA DA INICIAL. Por fim a requerida arguiu preliminar de inépcia da 

inicial, por entender que a autora não demonstrou documentos 

comprobatórios para propositura da ação. Em análise, AFASTO a 

preliminar, visto que a autora alega negativação no seu nome, e acosta 

nos autos o comprovante, desta forma verifica-se que a prova suficiente. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a serem 
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enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que se trata de prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Autora afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 23/05/2015, no valor de 

R$48,20 (Quarenta e oito reais e vinte centavos). Decorrente de suposto 

débito. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram 

por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que a 

autora é titular da unidade consumidora 2500572-9, deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da 

requerida ao proceder a negativação do patronímico daquela. Impugnação 

apresentada., autor rechaça a contestação, pugnando que demandado 

não comprovou relação jurídica, origem do débito negativado, 

colacionando apenas telas sistêmicas. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente 

contenda versa acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º 

e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a 

Ré está mais apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela 

qual OPINO por ACOLHER, nesta ocasião, consoante autorizado pelo 

artigo 6º, VIII do CDC, justamente para proporcionar equilíbrio à relação 

processual. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para a 

responsabilização civil da Ré, faz-se necessário a presença de três 

requisitos: ato ilícito, dano indenizável e nexo causal entre eles. Inobstante 

à inversão do ônus probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito da Autora. Apesar da Ré 

asseverar a legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício 

regular de direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à 

legitimar os valores cobrados. POIS BEM. Compulsando os autos e o 

histórico de consumo trazido pela requerida, em que pese em nome do 

autor; não comprova origem do débito negativado; O contrato numerados 

no extrato negativação não coincidem com o histórico de consumo 

apresentadas pelo requerido; razão pela qual não há como acolher a 

verossimilhança das alegações da requerida. Ademais, observa-se que a 

requerida não traz contrato assinado, ou documento pessoal da autora, a 

fim de elidir os argumentos trazidos aos autos; não havendo como 

comprovar os aludidos débitos pela autora; Dessa feita, evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Restou 

incontroverso as negativações pela reclamada nos órgãos de proteção ao 

crédito, no valor de R$48,20 (Quarenta e oito reais e vinte centavos), 

incluídos em data 23/05/2015. Ou seja configurando ato ilícito, nos termos 

do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas na 

prestação dos serviços, na medida em que efetua negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem propiciar a segurança 

do efetivamente consumido, comportamento que viola os preceitos 

basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, bem como 

à transparência precípua da politica nacional da relação de consumo. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: No caso em tela, a 

Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas. Pelo contrário, viu-se que a 

as cobranças continuaram em nome da autora, ensejando seus dados 

SPC/SERASA, tornando incontroversa a ilicitude de seus atos. Pois bem. 

Consigno que as reclamadas apresentaram uma única defesa, cuja peça 

contestatória encontra-se incompleta, tendo em vista a ausência de 

laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, não há nos autos a 

juntada de qualquer documento apto a comprovar suas frágeis alegações. 

O que significa dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que 

afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação é medida que se impõe. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 

do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos 

basilares do direito da consumidora, em especial o direito à informação, e 

à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos 

artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria Resolução 414/10 da 

ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora 

é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a consumidora com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo ou suporte, 

os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, ACOLHO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas 

acima mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da autora. 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A Ré, por se tratar de 

prestadora de serviço público, com base na teoria do risco administrativo, 

responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante 

a prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, 

e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à 

indenização por danos morais, não se pode deixar de reconhecer que o 

sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços de energia 

elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente à consumidora, 

com a privação injustificada de serviço essencial, são fatos que 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a 

recente jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal ÚnicaRecurso 

Cível nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi Móvel S.A. 

Recorridos: Oi Móvel S.A. e Diomara Aparecida Rocha 

EMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.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 majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 
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sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes 

autos referente valor de R$48,20 (Quarenta e oito reais e vinte centavos), 

incluídos em data 23/05/2015, com fulcro no art.487, I do Código de 

Processo Civil. Quanto aos DANOS MORAIS, opino pela sua procedência 

parcial, que aliado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária pelo 

INPC a partir sentença e juros de 1% a partir do ato danoso; AFASTO as 

preliminares arguidas pela requerida. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 6º Juizado para análise e homologação, conforme o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020749-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DALTRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020749-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAVI DALTRO LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILICITO proposta por DAVI 

DALTRO LOPES em face de VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A/MOVEL. O 

autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada, referente ao débito R$597,15 (quinhentos e noventa e sete 

reais e quinze centavos), do suposto contrato de n° 0327750890. O que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção 

ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. 

O requerido apresentou contestação arguindo, o débito contestado é 

devido por decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao 

pagamento da utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a 

Parte Autora habilitou a linha telefônica nº 65996312010 o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. 

Contudo, sem qualquer justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento de faturas subsequentes, fato gerador do incontestável débito 

no valor de R$ 610,68 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARS - DA 

AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. A requerida arguiu em 

defesa a preliminar de audiência de instrução e julgamento. Analisando o 

processo verifico que se encontra apto para julgamento, desta forma 

AFASTO A PRELIMINAR, com fundamento de ser desnecessário a 

produção de dilação probatória. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA 

NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, a requerida questiona os 

comprovantes de negativação apresentados pela Autora à inicial. No que 

tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi 

expedido pelo BOA VISTA, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceita-lo 

para todos os fins processuais. DAS PRELIMINARES - DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A 

PRELIMINAR na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, 

em face dos fundamentos acima demonstrados; DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o requerido apenas afirma a 

regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas 

histórico de ligações, utilização da linha contestada durante toda a relação 

contratual e faturas. São provas unilaterais; O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 
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tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para DECLARAR INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO; Determino que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias), a contar do trânsito em julgado da sentença, o CANCELAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES no valor de R$ 

597,15 (quinhentos e noventa e sete reais e quinze centavos). 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção 

monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% a partir do evento 

danoso; REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida, Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000140-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA SAMPAIO DOS SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM CUIABÁ, 14 de março de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BARBARA SAMPAIO DOS SANTOS em 

face de OI S.A. DAS PRELIMINARS – ERRO MATERIAL: DIVERGENCIA 

NOME DA EMPRESA REQUERIDA. A requerida em defesa arguiu preliminar 

de divergência no da empresa requerida, por entender que ao invés de OI 

S/A, consta OI MÓVEL S/A. Em análise, verifico que o extrato acostado 

nos autos pela requerente, consta OI S/A. por essa razão AFASTO a 

preliminar, visto que não a contradição no que tange o polo passivo. A 

requerente afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada, referente ao débito R$ 487,91 (quatrocentos e oitenta 

e sete reais e noventa e um centavos), incluso na data 21/09/2018. O que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção 

ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. 

A requerida apresentou contestação arguindo, o débito contestado é 

devido por decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao 

pagamento da utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a 

Parte Autora possuía o terminal fixo 1: nº 65 36468523 Contrato nº 

5054131015, junto à requerida desde 22.07.2017. Ademais, o terminal fixo 

fora cancelado por inadimplência em 26.07.2018, eis que a parte autora 

não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 487,91 

(quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos). A 

requerente impugnou a defesa da requerida, e arguiu procedências nos 

pedidos da inicial. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO O requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, DEFIRO a 
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inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO 

Nota-se que o requerido apenas afirma a regularidade dos débitos, 

contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos o contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se em juntar apenas TELAS SISTEMICAS, que conforme 

entendimento jurisprudencial são provas unilaterais; O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração 

de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (tres mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão a inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS referente ao valor 

R$ 296,48 (Duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com incidência de correção 

monetária pelo INPC apartir sentença e juros de 1% a partir do evento 

danoso. REJEITO a preliminar arguida pela requerida. ACOLHO a preliminar 

arguida pela requerente. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022181-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORIVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 13 de março de 2020. Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE 

INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS proposta por ORIVALDO DOMINGOS 

DE OLIVEIRA em face do BANCO BRADESCO S/A, Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Quanto a possibilidade de 

incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de realização de 

prova pericial contrato apresentado à defesa. Todavia, entendo que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 
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lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, 

razão pela qual REJEITO preliminar. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido surpreendida com a 

negativação de seu nome, à pedido do Réu, incluído junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Requerido; que não possuiu qualquer débito com 

a reclamada, no valor total de R$ 172,47 (cento e setenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos), gerado em tese pelo contrato nº 

668052791000000AD, 13/10/2018., o que seria indevido, posto que 

desconhece a dívida. Sendo assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a 

tutela jurisdicional, justamente para declarar a inexistência do débito, e 

obter o reconhecimento dos danos morais. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, portunizada a manifestação aos litigantes quanto à 

produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de 

viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Autor impugna mas, não contrapõe qualquer documento 

trazido pela requerida; DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Requerida teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. Oportunizada a conciliação, 

restando infrutífera . Da Contestação a parte Reclamada, alega que parte 

autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira que, a 

negativação do valor de R$ 96,71 (noventa e seis reais e setenta e um 

centavos) é referente a conta-corrente 28612-5, agência 2793-6, na qual 

utilizava serviços do banco reclamado. Aduz parte autora, no momento da 

contratação optou por diversos serviços oferecidos pelo banco, como 

cartão de crédito e cheque especial; Assevera que a restrição do nome 

da parte autora ocorreu em exercício regular do direito, visto que após 

constatados débitos pertinentes a utilização de serviços prestados LIMITE 

CHEQUE ESPECIAL, contudo não houve pagamento dos débitos; Trouxe 

contrato abertura de conta corrente; Cédula de Crédito Bancário, em data 

13/12/2017;; contendo dados pessoais RG/CPF, com assinatura similar ao 

do documento com a assinatura da parte autora na Inicial: O endereço do 

cadastro do cliente é o mesmo endereço que consta no contrato trazido 

pelo requerido (Rua Vinte e Tres, Nº 81, Bairro Jardim Florianopolis, 

Cuiaba-MT), coincidindo com as provas trazidas pela requerida; Autor 

embora tenha impugnado, não se ateve aos documentos trazidos pelo 

Banco, como contrato e empréstimo; deixando de contrapor e ou requerer 

outros meios prova; restando silente neste aspecto; DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e o 

Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Requerido, 

em defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de 

adesão, com a devida assinatura do Autor, RG/CPF idêntica à aposta na 

documentação apresentada à inicial, demonstrando que a mesma aderiu 

ao serviço, e que há o vínculo contratual que o legitima na cobrança. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Importante consignar que após a contestação, a Autora deixou de 

impugnar provas trazidas pela reclamada; Assim, a negativação dos 

dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso 

nos autos, no entanto, representa um exercício regular de direito por parte 

do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I 

do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, posto que 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a turma recursal de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

sequer em indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos 

autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do serviço do 

réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente 

para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autora 

tenta indicar a inexistência de débito devidamente comprovada nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

ISSO POSTO, JULGO PELA IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na 

inicial no que tange à declaração de inexistência de débito e danos de 

ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 3. Em consequência, 

OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos 

do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 

5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022004-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BERTULINO RODRIGUES COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DO ATO ILICITO proposta por 

BERTULINO RODRIGUES COSTA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A 

RELATÓRIO O autor afirma que não possui qualquer relação jurídica. 

Contudo, vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada, referente ao débito valor R$ 107,97 (cento e sete reais e 

noventa e sete centavos), do suposto contrato de número 0299416354, 

com data da inclusão em 17/03/2017; o que resultou na indevida inserção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, 

apontado pela requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido 

apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido por 

decorrer do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré ; aderiu a pacote 

de serviços da Ré, habilitou as linhas telefônicas nº. 65999535203, 

vinculada à conta nº. 0299416354, pelo período de 13/01/2017 a 

28/06/2017, habilitada no plano CONTROLE, conforme telas sistêmicas. 

Aduz que a parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas; 
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Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, 

inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DAS 

PRELIMINARES - DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO 

CDC: A requerida contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos 

incisos da que não há verossimilhança nas alegações da autora e 

hipossuficiência; Porém, destaco que não junta nenhuma contraprova 

capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É importante esclarecer 

que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. "Um dos aspectos mais relevantes do Código de Defesa 

do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas observações importantes 

sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se 

trata de inversão automática por força de lei (ope legis). Obs: no CDC, 

existem outros casos de inversão do ônus da prova e que são ope legis 

(exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por não acolher 

Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, em 

face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, Da Inépcia 

da Inicial argui que o documento apresentado nos autos, não é originária 

dos órgãos de proteção, que impossibilita de constatar a sua veracidade. 

No que tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo 

foi expedido pelo BOA VISTA, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Afasto pedido de preliminar de audiência 

de instrução, ante as provas nos autos serem eminentemente de direito; 

aliado ao fato de serem suficientes ao convencimento motivado; não 

havendo necessidade de dilação probatória; O requerente pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, E HISTÓRICO DE CHAMADAS SENDO UNILATERAIS, que não 

possuem o condão de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à parte 

promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES 

PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA colacionada 

e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 
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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”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, em face de constar protestos em nome do autor, conforme se 

verifica no extrato, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (Três mil 

reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS 

INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS 

MORAIS à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); C) 

REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida,; Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022287-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALZIRA JULIA ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALZIRA JULIA 

ALVES em face de TELEFONICA BRASIL S.A. DAS PRELIMINARES – 

FALTA DE INTERESSE De início, a requerida arguiu preliminar de falta de 

interesse de agir pela parte autora, por entender que quando do 

ajuizamento da presente demanda (em 26.12.2019), os dados da Parte 

Autora já haviam sido excluídos dos órgãos de proteção ao crédito pela 

Ré (em 12/11/2019). Em análise, verifico que o extrato acostado nos autos 

é na data 29/10/2019, desta forma AFASTO a preliminar, com fundamento 

que a autora apresentou prova suficiente para propositura da ação. DA 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA À defesa 

tempestiva, a requerida questiona os comprovantes de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC BRASIL, e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. O 

autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada, referente ao débito R$ 310,35 (Trezentos e dez reais e trinta e 

cinco centavos), com ocorrência em 13/04/2019. No qual resultou na 

inserção no cadastro de proteção ao crédito. Houve a audiência de 

conciliação, sem acordo entre as partes. A requerida apresentou 

contestação arguindo que a Parte Autora habilitou pacote de serviços 

ofertado pela Ré, consistente em serviços de banda larga e telefonia fixa, 

sendo este último prestado através da linha nº (65) 3027-6733, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Se manteve inadimplente em relação às faturas, gerando o 

indiscutível débito no valor total de R$ 320,35 (trezentos e vinte reais e 

trinta e cinco centavos), referente às faturas de outubro e novembro de 

2018. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se 

que a requerida apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou 

de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a 

questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, 

paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos o contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se juntar apenas relatório de utilização e TELAS 

SISTEMICAS, que conforme entendimento jurisprudencial são provas 

unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à 

parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da 

efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. O valor arbitrado a título de 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. (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 
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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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (tres mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA referente ao valor R$ 310,35 

(Trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos). CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de 

R$ 3.000,00 (tres mil reais), com incidência de correção monetária pelo 

INPC apartir sentença e juros de 1% a partir do evento danoso. REJEITO 

todas as preliminares arguidas pela requerida; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-42.2019.8.11.0001
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MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO (REQUERENTE)
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BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005839-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAYLLA KAROLYNNE 

DE OLIVEIRA CAMILO em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. 

Inicialmente, afasto a preliminar de indeferimento de justiça gratuita arguida 

pelo requerido, pois, tem-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o 

acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. 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. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. No caso vertente, restou incontroversa a 

falha na prestação dos serviços contratados com a requerida, em razão 

do cancelamento do voo de conexão, cujas passagens foram adquiridas 

pela parte autora. Sustenta a parte reclamante ter adquirido passagens 

aéreas da Requerida para uma festa da sua melhor amiga, viagem 

referente ao trecho Cuiabá – Rio de Janeiro, com conexão para São Paulo, 

em voo previsto para o dia 23/11/2018 a noite. Assevera, contudo, que no 

momento em que estava no Aeroporto de Congonhas, aguardando o 

embarque ao destino, foi surpreendido com uma mensagem de sms de que 

o voo havia sido CANCELADO, sem qualquer justificativa, sendo realocado 

em novo voo apenas em dia seguinte, ao meio dia do dia 24/11/2018. Com 

isso, requereu indenização por danos morais. A parte ré aduz que a 

alteração do voo ocorreu em razão do mau tempo que assolava a cidade 

de São Paulo em 23/11/2018, com chuva, e não seria possível a qualquer 

aeronave efetuar a pousos e decolagens, motivo pela qual entende que 

não pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório, 

notadamente porque a aeronave só pode voar com a autorização dos 

controladores de vôo, o que foge da alçada da empresa. Em que pese as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada – questão 

meteorológica -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis a necessidade de uma eventual reformulação dos 

horários dos voos no referido dia, não tendo sido trazida aos autos 

sequer uma notícia de mau tempo na data do cancelamento do voo do 

auto, pois o documento trazido pela requerida refere-se ao embarque no 

horário previsto das 18:20, se o suposto mau tempo iniciou só as 19:00, 

conforme a requerida junta em print. de telas nos autos. Portanto, o atraso 

desarrazoado que ocasionou a perda da conexão configura falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 
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fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede 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. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL 

ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível Nº 0034915-70.2015.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: VRG Linhas 

Aéreas S.A.Recorrido: Taner Carlos Gomes Nascimento FilhoEMENTA 

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE MAIS DE 

DEZOITO ORAS PARA ACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. MAU TEMPO 

COMPROVADO. ORÇA MAIOR. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. 

DANOMORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

NÃO PROVIDO.Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa.Conquanto a requerida tenha comprovado que CANCELAMENTO 

do VOOocorreu em virtude das más condições climáticas, não demostrou 

ter prestado a assistência e as informações devidas ao consumidor, que 

foi levado de taxi a um hotel indicado pela empresa, mas que não o 

recebeu por falta de vagas.Consumidor que apenas foi reacomodado em 

outro VOO após passadas mais de 18 horas da data do embarque 

inicialmente contratado.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 ritérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.Indenização fixada em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos 

autos.Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso Inominado: 

1003106-06.2019.8.11.0001 Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE CUIBÁ /MT Recorrente: JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA 

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 

12/10/2019 EMENTA: recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE 

AÉREO. atraso de voo . PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em 

que o Recorrente JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA postula 

reparação por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo e 

consequente perda de conexão, que o obrigou a realizar trajeto (Porto 

Velho/RO x Cacoal/RO) de transporte terrestre e avaria em sua bagagem. 

2. O consumidor adquiriu passagens aéreas junto a companhia aérea 

Recorrida, no trecho de volta, iniciaria em Porto Alegre/RS, com conexão 

em Campinas/SP e Cuiabá/MT com destino final à Cacoal/RO. A Conexão 

de Campinas saiu com atraso de 02h:15min, ocasionando a perda da 

conexão de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Como meio alternativo, o foi ofertado 

ao Recorrente passagem aérea para Porto Velho/RO e de lá fariam o 

transporte, por via terrestre, até Cacoal/RO. 3. A viagem que estava 

prevista para se encerrar às 13h:55min, do dia 18 de julho de 2019, se 

encerrou apenas em 19 de julho as 01h:00min, ou seja, com 11h:05min de 

atraso. 4. Como se não bastasse, quando chegou a Porto Velho/RO, o 

Recorrente constatou que sua bagagem não havia chegado, realizando 

requerimento administrativo junto à representante da companhia, que lhe 

garantiram a chegada da mesma no dia seguinte. 5. A bagagem do 

Recorrente chegou dentro do prazo requerido pela companhia aérea 

Recorrida, porém, com avaria, fazendo jus a restituição do valor 

comprovadamente pago, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 6. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. 7. Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou 

caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na 

modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, 

representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, 

ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano 

extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. 

Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e provido.(N.U 

1003106-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) 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.. Diante do fato que a 

requerente de cancelamento do voo, onde acarretou a perda da festa de 

sua amiga, sendo relocada a outro dia, com 12 horas de atraso. Desta 

forma 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. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo civil. REJEITO a preliminares 

arguidas pela requerida; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento de forma voluntária e 

havendo concordância do autor do montante depositado, defiro, desde 

já,a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020553-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)
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RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO OAB - SP276438 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020553-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEILA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: RIQUENA NETO 

AR CONDICIONADO LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (VÍCIO DE PRODUTO) 

C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RIQUENA NETO AR 

CONDICIONADO LTDA (CENTRAL AR.COM) e LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que a parte autora dispensou produção de prova em 

audiência. Da preliminares: Inicialmente, rejeito a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais para julgamento do feito, uma vez 

que, no caso dos autos, não verifico necessidade de prova pericial, pois 

as provas documentais são suficientes para demonstrar os problemas 

ocorridos nos aparelhos de adquiridos pelo autor. A 1ª requerida arguiu 

preliminar de DECADÊNCIA, que o produto foi entregue à autora em 

novembro de 2018, conforme confessado na inicial, vindo ela a requerer 

providências desta contestante apenas em dezembro de 2019, quando 

ajuizou a presente demanda, de forma que o seu direito de reclamar 

acerca do suposto vício do produto já havia escoado,; As Rés asseveram 

que, em relação à eventuais vícios do produto teria o prazo de 90 dias 

para reclamar, consoante artigo 26, II do CDC. No entanto, o entendo que, 

no caso, incide o prazo do artigo 27 do CDC, considerando que os pedidos 

autorais versam acerca de danos morais, e obrigação de fazer. No mesmo 

sentido é o artigo 618 do C.C., que atribui às empresas o prazo de 05 

anos, para responder pela solidez e segurança do trabalho realizado. 

Logo, de qualquer esfera que se analise os fatos, vê-se que não há a 

decadência suscitada, razão pela qual AFASTO a aludida preliminar. A 

1º(primeira) Requerida: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA argui 

preliminar de ilegitimidade passiva; Em que pese o produto foi adquirido em 

06/11/2018, sendo constatado o vício durante o período de vigência da 

garantia do fabricante. Com fundamento que a contestante não teve a 

oportunidade de prestar atendimento à consumidora, bem como que todo o 

atendimento foi prestado pela segunda ré, tendo em vista que o defeito 

apresentado no produto, bem como a suposta falha na prestação do 

serviço ocorreram em período contratual acobertado pela “garantia 

estendida”. Em conformidade com disposto Código de Proteção ao 

Consumidor, tanto o fabricante, quanto a assistência são responsáveis 

pela má prestação de serviço, e o vício não foi sanado. Logo ambas 

empresas, respondem solidariamente na presente demanda judicial 

REJEITO PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; DA JUSTIÇA GRATUITA 

Ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. 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. REVELIA Verifica-se que a 

empresa Qualitec deixou de comparecer na audiência de conciliação e de 

apresentar defesa, assim, declaro a revelia da requerida. Contudo, deixo 

de aplicar os seus efeitos, uma vez que os demais demandados 

contestaram a lide e compareceram no ato, conforme o artigo 345, I, do 

CPC. NO MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Em síntese 

narra o autor que, na data de 06/11/2018, realizou contrato de compra e 

venda com a Riquena Neto Ar Condicionado LTDA de um ar condicionado 

Split 180000 BTUS, frio 220V DF LG LiberoE+Inverter USUQ 

132csg3-12118, no valor de R$ 851,23, totalizando o montante de R$ 

2.364,55(dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos).Registra que o aparelho não está funcionando. Afirma que, em 

21/10/2019, compareceu na empresa Qualitec Assistência Técnica da LG 

e que, após abrir a Ordem de Serviço, o técnico realizou a vistoria no 

produto constatando o erro de ligação no compressor. Alega que as 

empresas deixaram de solucionar o defeito. Anota que a assistência 

técnica arguiu a ausência de peça para reparação desde de outubro de 

2019. Ressalta que o produto possui garantia de 10 anos do compressor. 

Requer, em tutela antecipada, a troca do produto por outro da mesma 

espécie. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova.. Aduz que a 1ª 

Requerida que, o atendimento foi prestado pela fabricante do produto, ora 

segunda ré, de forma que esta requerida não teve a oportunidade de 

exercer o seu direito de reparo expressamente previsto no CDC, de sorte 

que não pode, agora, ser condenada à troca ou restituição do valor pago 

por um produto que não teve sequer a oportunidade de analisar. Assevera 

a 2ª Requerida,que não houve falha na prestação de serviços por parte 

da LG ELETRONICS. Salienta que todos os procedimentos adotados pela 

contestante para sanar qualquer tipo de vício no produto adquirido pela 

parte Autora foram realizados, de forma a concluir que jamais a Ré agiu 

em detrimento do consumidor. Ressalta que o processo de garantia da 

contestante é realizado através de uma equipe especializada em 

Assistência Técnica, contando com um laboratório próprio para testes, 

composto por profissionais qualificados e um sistema de avaliação que 

garante a análise do defeito do produto; Pois bem . Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No caso vertente, a 

parte requerente alegou a falha no serviço prestado pela reclamada, além 

do defeito evidenciado no aparelho de ar-condicionado. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o 

insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Destaco que autora demonstra a 

aquisição do produto com Nota Fiscal de compra; Bem como que pelo fato 

da Requerida alegar que sua assistência, conta com laboratório próprio, e 

NÃO realizaram o reparo do ar condicionado, isso por 2(duas) vezes, 

conforme OS o ar está com defeito, NÃO REFRIGERA. A autora comprova 

que enviou e-mail em 16/10/2019; 05/11/2019; 25/11/2019; e buscou o 

PROCON a título de resolver administrativamente a contenda; porém sem 

êxito. Consto que a requerida alega que iriam mandar o técnico para 

retirada do ar condicionado, porém não comprova que efetuou os reparos, 

através de documentos ou fotos, ou ordem serviço realizada. Friso , 

ainda, que inexiste prova de que o defeito ocorreu por culpa do suplicante 

ou de terceiro. Os documentos juntados comprovam que autora adquiriu 

em novembro de 2018, buscou as Requeridas pelo defeito desde outubro 

de 2019, portanto, dentro do prazo; Afastando alegação de que caso 

algum defeito se apresente após o prazo determinado pela garantia 

contratual de fábrica, da LG ELETRONICS; Logo, não tendo as empresas 

reclamadas realizado a troca, abatimento ou devolução do valor do bem, 

gerou-se o enriquecimento ilícito e prejuízo à parte reclamante. O inc. II do 

§1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que: Art.18. (...) § 

1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III o abatimento proporcional do 

preço. (grifei). Desta forma, as reclamadas devem devolver ao 

consumidor a quantia paga pelo produto adquirido com vícios de qualidade, 

bem como a devolução da quantia paga a título de conserto do aparelho, 

que estava em plena garantia, dentro do prazo de 01 (um) ano após a 

aquisição. Sendo assim, tenho que a prestação do serviço pelas 

empresas reclamadas foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos que 

autora buscou atendimento, conforme os e-mails trazidos aos autos em 

reiteradas datas, desde de 16/10/2019; 05/11/2019 ; 25/11/2019. Neste 

ponto, em que pese as alegações das reclamadas, o que se extrai dos 

autos é um verdadeiro descaso para com a parte autora, pois inúmeras 

vezes tentou, administrativamente, resolver o problema sem sucesso. 

Logo, mediante o conjunto probatório e analisando o pedido de restituição 

da quantia paga pelo aparelho de R$ 2.764,28 (dois mil, setecentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), tenho que o mesmo 

procede, devendo as referidas quantias serem restituídas ao autor. 

Cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, independente da 

existência ou não de culpa, consoante inteligência da legislação 

consumerista, a exemplo do disposto nos arts. 12 e 14, levando-se em 
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conta apenas a existência de nexo de causalidade entre o evidente 

defeito do serviço prestado e dano causado, o que, no caso vertente, 

está mais do que comprovado. Para que haja desobrigação concernente à 

indenização, importante seria provar a contento, que uma vez sendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, seja a culpa exclusivamente 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/fornecedor do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. É dizer que a parte reclamante logrou êxito em provar 

nos autos suas alegações, mas as partes promovidas não se 

desincumbiram do ônus de carrear provas bastantes a ponto de produzir 

forte convencimento no tocante à extinção do direito da promovente (art. 

333 e incisos do CPC). O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao 

prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: Art. 

14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. No caso, embora possa ser reconhecido 

que houve falha na prestação do serviço – fato incontroverso -, de outro 

lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Além do que, a parte autora não 

trouxe qualquer prova da essencialidade do produto em questão, fato este 

que, caso demonstrado, poderia ensejar indenização extrapatrimonial. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. APARELHO DE TV. VÍCIO DO PRODUTO SANADO 

CERCA DE 60 DIAS DA DATA DA COMPRA COM A SUBSTITUIÇÃO DO 

APARELHO E A ANUÊNCIA DO AUTOR. DEMORA QUE, POR SI SÓ, NÃO 

ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE TER O AUTOR VIVENCIADO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE 

OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, DIGNIDADE OU GRAVE 

DESCONSIDERAÇÃO A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSARAM A ESFERA DO 

MERO DISSABOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007655624, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 29/05/2018) Reputa-se assim existente a relação 

jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano 

moral a ser reparado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCILAMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para; CONDENAR 

solidariamente as requeridas, a restituírem o valor de pago pelo aparelho 

de R$ 2.764,28 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e 

oito centavos); para a parte reclamante devidamente acrescido da 

correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir do respectivo 

desembolso e juros de 1% a partir da citação; DETERMINO ainda que as 

empresas requeridas efetuem a restituição do AR CONDICIONADO (ar 

condicionado Split 180000 BTUS, frio 220V DF LG LiberoE+Inverter USUQ 

132csg3-12118 ), no prazo de 30 (trinta) dias, dias, a partir do trânsito em 

julgado da sentença; Julgar extinto o processo, com fulcro no inciso I do 

artigo 487 do Código de Processo Civil, com resolução do mérito; -Isentar 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, havendo o pagamento voluntário pelo demandado e a 

concordância do autor, defiro o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000252-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ALICE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA ALICE 

SILVA DE SOUZA em face de BANCO BMG S.A (1ª Requerida), BANCO 

ITAU CONSIGNADO S.A (2ª Requerida). Inicialmente a 1ª Requerida , argui 

Preliminar, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A – 

CONTRATO CEDIDO, com fundamento de que o contrato objeto de 

discussão na presente demanda FOI CEDIDO ao BANCO ITAU; Ante a 

comprovação de contratação da empresa BMG como consignados e 

desconto terem sido originados pela requerida em questão, conforme 

Holerith de pagamento trazido pelo autor; não há como excluir da relação 

jurídica aqui discutida ; Ademais, foi juntado Cédula de Crédito Bancário 

realizado com banco BMG; Razão pela qual REJEITO o pedido; DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O demandante alega 

que celebrou contrato com o primeiro demandado relativo a empréstimo 

consignado, parcelado em 58 vezes no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais). Assevera que a última parcela não fora descontada em sua folha 

de pagamento, razão pela qual entrou em contato com a empresa, sendo 

informada que a cobrança iria ocorrer no mês subsequente. Registra que 

o segundo suplicado incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Aduz que não possui relação jurídica com a empresa. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição, bem como a intimação das instituições 

financeiras para aportarem ao feito o boleto para quitação. Assim, pleiteia 

a condenação do Réu da obrigação de fazer para determinar que as 

Requeridas enviem no endereço da Requerente, ou que a parcela seja 

descontada na folha de pagamento, correspondente o valor de R$900,00 

(novecentos reais), valor este relacionado com a parcela de nº 58 do 

empréstimo consignado, bem como indenização por danos morais. 

Oportunizada a conciliação, as partes se fizeram presentes, mas sem 

possibilidade de conciliação; O primeiro Requerido (BMG), alega apenas, 

que o contrato objeto de discussão na presente demanda FOI CEDIDO ao 

BANCO ITAU CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa 

e independente do Banco BMG: Aduz que somente o BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A pode responder pelo contrato, pois inexiste vínculo 
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contratual com a ré BANCO BMG S/A, visto tratar-se de empresas 

distintas, como mencionado, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente. Quanto ao 2º Requerido (Itau 

Consignados), A parte Autora pactuou com a presente instituição 

financeira o seguinte contrato de crédito consignado abaixo assinalado, nº 

246848744, firmado em 04/08/2014 em 58 parcelas de R$ 900,00 

(novecentos reais), cada, no importe de R$ 27.759,85 (vinte e sete mil e 

setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 

Conforme comprovante de operação a parte autora recebeu através de 

DOC no Banco Brasil S/A o valor de R$ 27.177,96 (vinte e sete mil cento e 

setenta e sete reais e noventa e seis centavos); Assevera Referida 

operação de crédito fora formalizada mediante assinatura da parte Autora 

em cédula de crédito bancário, com pleno e total consentimento de todos 

os termos e cláusulas contratuais. Referido contrato foi cedido a JV no dia 

07/10/2014 (55 parcelas de R$ 900,00). NÃO CONSTA NOS SISTEMAS 

INTERNOS DO BANCO REGISTRO DO RECEBIMENTO DO RECURSO 

REFERENTE A FOLHA 11/2016, e por este motivo o contrato entrou em 

atraso ,e foi renegociado com um novo fluxo de pagamento no dia 

29/03/2017 (28 parcelas de R$ 900,00).Posteriormente, devido a provável 

ausência/insuficiência de margem, não houve desconto na folha 07/2019, 

e por este motivo a parcela 28 consta em aberto, e em atraso, causando a 

inclusão dos dados da parte Autora junto aos cadastros restritivos de 

crédito. Pois bem. Fundamento e Decido; Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos fatos, 

vê-se que, o contrato apresentado pela própria Ré, o empréstimo foi feito 

para ser quitado em 58 parcelas de R$900,00 reais, sendo que a última 

parcela deveria ter sido descontada na folha de pagamento do mês de 

junho/2019, e não no mês de julho/2019 como afirma a Ré. Consta planilha 

apresentada pela Ré em sua contestação não condiz coma realidade dos 

fatos. Posto ter descontado na folha de pagamento da Autora, no mês de 

junho/2019, o valor de R$900,00 reais, no entanto, como pode observar no 

holerite (id. 27807571, pag. 03), não há comprovação de nenhum 

desconto. Consta que o contrato de empréstimo foi entabulado com o 

Banco BMG (1º Requerido), fato que não foi explicado pela Ré, a qual se 

resume a dizer que não havia margem na folha de pagamento e que a 

negativação é devida. Ademais, conforme pode ser constatado no holerite 

do mês junho/2019, havia margem suficiente para debitar o valor devido. 

Veja que o mês de maio/2019 foi realizado o desconto normalmente, e o 

valor de crédito na folha de pagamento era praticamente o mesmo. Ora, 

restou incontroverso que houve negativação do valor R$ 900,00, 

conforme extrato SPC/SERASA, REFIN, incluída 01/11/2019, referente ao 

contrato, pela empresa BANCO ITAU CONSIGNADO. Em que pese a 1ª 

requerida (BMG) arguir que não possui responsabilidade, REJEITO o 

pedido, mantendo na lide, posto, que a relação jurídica, cédula de crédito; 

consignado foi realizado com esta em 58 Parcelas de R$ 900,00.; 

Ademais, se houve cessão do crédito esta não ficou demonstrada nos 

autos, por termo próprio de Cessão; Ademais cabia ambas requeridas 

terem informado a consumidora, ora autora a cessão de outra empresa 

(ITAU CONSIGNADOS) quanto ao contrato aqui discutido; Através de 

Notificação; Cessão lavrada em cartório, nada disso ficou comprovado 

nos autos, a revelia do conhecimento da autora; Ademais, observo que foi 

descontado até 57ª parcela , conforme Holerith trazido pelo autora; Quanto 

alegação de falta de margem, não prospera, haja vista que além do fato 

ser débito automático na conta da autora; destaco que havia saldo 

suficientes para ter sido descontado a parcela ora objeto de discussão; 

Em sendo assim, entendo ter havido relação jurídica entre as partes; O 

débito ora negativado pela requeridas, não ficou demonstrado a origem 

por ausência de pagamento; Mesmo que ficasse incerto o não pagamento 

da parcela; esta deveria sido notificada e cobrada via instrumento de 

cobrança, com incidência de juros e multa; . Ademais consta que autora, 

buscou administrativamente o pagamento em contato com ambas 

instituições financeiras ,ora requeridas; afim de quitar eventual parcela; 

Assim, entendo que o Réu praticou ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., ante a flagrante ausência de qualidade no atendimento 

dispensado à Autora, seja no desamparo, seja com a exposição indevida 

do nome da Autora à negativações e protesto, quando a inadimplência se 

deu por culpa exclusiva do Réu. Em assim agindo, quebra a boa fé objetiva 

e viola os direitos básicos da consumidora, assegurados no artigo 6º, II, III, 

V e VI do CDC, como também comete prática abusiva nos termos do artigo 

39, III, IV, V e VI do CDC, pois deixa de prestar informações adequadas e 

claras sobre o serviço, quando modifica as situações iniciais contratadas, 

estabelecendo prestação desproporcional, deixando a Autora sem saber 

aonde ou como efetuar os pagamentos sucessivos, o que, certamente, lhe 

causa danos que extrapola o mero dissabor. Ressalta que a conduta é 

uma prática abusiva, pois recusou atendimento à demanda da 

consumidora, exigindo-lhe vantagem manifestamente excessiva. O nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está 

fartamente demonstrado, pois, não fosse a conduta do Réu em deixar de 

atender à Autora, com a emissão dos boletos remanescentes, bem como 

negativar o nome da Autora, os danos não teriam se concretizado. E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a 

confusão instaurada na emissão dos boletos pelo Réu, a via crucis 

suportada pela Autora para efetivar os pagamentos ao Réu, bem como os 

apontamentos dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

constitui falha na prestação do serviço que extrapola a esfera do mero 

dissabor, e atinge à sua intimidade: Inserção em lista de inadimplentes. 

Crédito consignado. Variação de outro débito consignado que ocasiona 

intermitência do desconto. Ausência de notificação prévia do consumidor 

para pagamento por outros meios previstos em contrato. Quebra da 

boa-fé objetiva. Ilícito. Dano moral caracterizado. Sentença reformada para 

condenação ao pagamento de indenização no valor de 2 mil reais, cuja 

fixação observa a existência de outros registros de inadimplentes quase 

que concomitantes. Cobrança de honorários advocatícios contratuais 

rejeitada porque não se insere como dano material e porque constituiria 

ilícita fixação puramente potestativa – Precedentes do STJ. Recurso 

provido em parte, duplamente sucumbente a parte recorrente quanto ao 

pedido de indenização por dano material, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95 responde proporcionalmente pela sucumbência. (FAZZIO, 

Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e. Recurso inominado n. 

1000134-84.2017.8.26.0302. J. em 23 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Jul. 2018.) CONSUMIDOR. Emissão e 

remessa ao consumidor de boleto com prazo suficiente para quitação. 

Obrigação mantida. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral fixado 

com moderação e dentro dos parâmetros da razoabilidade. Recurso 

inominado desprovido. (MARQUES JUNIOR, Ayrton Vidolin. Recurso 

inominado n. 0000759-81.2017.8.26.0126. J. em 02 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Jul. 2018). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. 

OBRIGAÇÃO DO BANCO DE EMITIR E ENVIAR OS BOLETOS PARA 

PAGAMENTO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. CULPA DO REQUERIDO PELO 

INADIMPLEMENTO DA AUTORA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR QUE 

NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (GUIMARÃES, 

Flavio Fenoglio. Recurso inominado n. 0010868-62.2017.8.26.0577. J. em 

27 Fev. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Jul. 2018.) 

Consumidor. Empréstimo consignado. Envio de boletos para pagamento de 

algumas parcelas. Fato não previsto contratualmente. Erros operacionais 

que não podem gerar consequências ao consumidor. Negativação 

indevida. Danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido. 

(JACINTO, Henrique de Castilho. Recurso inominado n. 

1007017-77.2016.8.26.0077. J. em 29 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Jul. 2018.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e está fartamente demonstrado nos modos como 

os fatos se desdobraram, com a ausência de atendimento qualitativo com 

a negativação e protestos indevidos que se pairam sob o nome da Autora, 

sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua pertinência, 

razão pela qual OPINO por reconhecer os danos morais. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 3.000,00 (tres mil reais). AFASTO o pedido aplicação 

súmula 385 STJ, em face de não constar apontamento preexistentes no 
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extrato em nome autora; DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por 

deferir a inversão do ônus em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. CONDENO A OBRIGAÇÃO DE FAZER para determinar que as 

Requeridas a parcela seja descontada na folha de pagamento, 

correspondente o valor de R$900,00 (novecentos reais), valor este 

relacionado com a parcela de nº 58 do empréstimo consignado. ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido de Condenação por DANOS MORAIS, e por 

CONDENAR ambos demandados de forma solidária ressarcir a Autora, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% a partir do evento 

danoso. DETERMINO a exclusão do nome da Requerente do cadastro, no 

prazo de 05 dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no 

valor de R$200,00 (duzentos reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste concordância 

com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022265-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022265-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIMERE DE LIMA FONSECA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. CUIABÁ, 16 de março de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por ROSIMERE DE LIMA FONSECA, contra GOL LINHAS AÉREAS S.A. DA 

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. De início, a 

requerida arguiu preliminar de ausência de pretensão por entender que a 

parte Autora, ao invés de tentar solucionar sua insatisfação de forma 

amigável na esfera administrativa, preferiu judicializar a questão, e, com 

isso, atribuindo ao Poder Judiciário. AFASTO a preliminar visto que a 

autora não acosta nos autos documentos suficientes para propositura da 

ação. Pois bem; Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 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 síntese Autora alega, ter 

adquirido passagens aéreas junto à companhia aérea requerida. Informa 

que ao desembarcar já no trecho de ida constatou que sua mala se 

encontrava danificada, com amassados e a alça quebrada. Inconformada, 

procurou os preposto da Ré para reclamar do ocorrido contudo, nenhuma 

providência teria sido adotada. requer a condenação da empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais bem como por danos 

morais . A requerida por sua vez em contestação, aduz que que a parte 

autora deixou de fazer acostar aos autos qualquer mínima prova da 

ocorrência de tais alegados “danos”, o que, No caso em comento, 

importante ressaltar que, os supostos danos não resguardam qualquer 

relação com a qualidade da prestação de serviços por parte da companhia 

aérea ré, e, tampouco foram juntados aos autos provas em contrário. 

Logo, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de 

causalidade entre o dano alegado e qualquer ação ou omissão da 

empresa requerida ; Fundamento e Decido; 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, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta ter adquirido passagens aéreas junto à companhia aérea 

requerida. Ao desembarcar já no trecho de ida constatou que sua mala se 

encontrava danificada, com amassados e a alça quebrada. Inconformada, 

procurou os prepostos da Ré para reclamar do ocorrido contudo, 

nenhuma providência teria sido adotada. Como não restou atendido 

administrativamente, requer ressarcimento pelos supostos danos 

materiais, bem como indenização pelos danos morais sofridos. De toda 

forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com 

elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe 

aos autos o RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem e o comprovante 

da bagagem que aduz ter sido danificada, conforme alegado na inicial. A 

Ré, em sua defesa arguiu que não fora nem ao menos formalizado de 

Relatório de Irregularidade com a Bagagem, não foram apresentados 

quaisquer documentos que demonstrem o estado da bagagem anterior ao 

embarque ou mesmo a deterioração ou perda da funcionalidade da mala 

ou dos objetos transportados, ainda que caseiras, sendo inviável a 

condenação da empresa por danos os quais sequer foram comprovados 

nos auto. Friso por fim que os argumentos trazidos pela defesa da parte 

reclamada sequer foram impugnados pelo autor. Autora limitou-se em 

demonstrar apenas FOTOS da bagagem danificada, deixando assim de 

acostar nos autos o comprovante de nota fiscal da bagagem e o termo o 

termo RIB, comprovando o fato ocorrido. Ademais, inexiste prova de que o 

defeito ocorreu por falha na prestação do serviço. Assim, incabível 

acolher o pleito. Vejamos entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – relação de consumo – transporte aéreo – dano material e 

dano moral – bagagem danificada – sentença de improcedência – autor 

que não cumpriu o ônus da prova – orçamentos que apresentam diversos 

preços de malas bem diferentes entre si, com preços bem distintos – 

relatório de irregularidade de bagagem que não está preenchido – valor do 

produto que não foi identificado nem mesmo na inicial – recurso não 

provido. HONORÁRIOS RECURSAIS – precedente do STF – art. 85, § 11, 

do CPC – majoração de ofício – alteração de 15% para 16% sobre o valor 

da causa. DISPOSITIVO – recurso não provido.(TJ-SP 

10068017620178260564 SP 1006801-76.2017.8.26.0564, Relator: Achile 

Alesina, Data de Julgamento: 19/12/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/12/2017) Considerando que se trata de prova 

negativa, não caberia à reclamada provar que a bagagem fora entregue 

em perfeitas condições, mas sim, caberia à parte autora comprovar os 

fatos alegados, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida 

que se impõe. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 394 de 696



487, inciso I, do Código de Processo Civil. REJEITO a preliminar arguida; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021046-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACEDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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bdf ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1021046-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUCIANA MACEDO DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCIANA MACEDO DIAS em face de BANCO BRADESCARD 

S/A. DAS PRELIMINARES- A requerida em defesa tempestiva argui 

preliminar, por entender que os documentos trazidos pela autora são 

insuficiente para a formação da lide. Em analise, verifica-se que a autora 

alega ter seu nome no cadastro de proteção ao crédito e anexa aos autos 

o extrato. Desta forma AFASTO a preliminar arguida pela requerida, com 

fundamento de o extrato fazer jus a propositura da ação. O reu argui 

preliminar de inépcia da petição incial, por entender que o extrato aos 

autos informação do SPC não originário dos órgãos de proteção, que 

impossibilita de constatar a sua veracidade. Tendo em vista tratar-se de 

documento particular, unilateral solicitado segundo os critérios da parte 

autora. Nesse peculiar, AFASTO o aludido pedido, uma vez que 

reconheço como legitimo o extrato, onde consta dados verrossimos da 

autora. Ademais, observa-se que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova à existência ou não da negativação, ônus que lhe incumbia. 

Em desefa a requerida alega incompentencia do Juizado Especial, pois a 

requerente aduz desconhecer a divida. O Banco requerido trouxe contrato 

de adesão ao cartão, onde a assinatura constante no contrato é 

semelhante à existente nos autos acostada à inicial pela parte autora;. Por 

essas razões AFASTO a preliminar arguida, com fundamento de que as 

provas nos autos são suficientes ao julgamento antecipado da lide e ao 

convencimento motivado deste juízo. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, 

uma vez que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que o Requerida teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. Oportunizada a conciliação, restando infrutífera . Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos oriundos 

da contratação. No valor R$ 132,39 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E 

TRINTA E NOVE CENTAVOS), incluída em data: 10/03/2016, CONTRATO: 

71433151000091F1. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a relação cosumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a parte 

autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante contratou regularmente os serviços do 

Branco, conforme termo de adesão devidamente assinado pela parte 

autora em 29/12/2014, refere-se a uma renegociação, no valor de R$ 

3.523,77 e parcelado em 36 parcelas. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Importante consignar que após a 

contestação, a Autora deixou de impugnar provas trazidas pela 

reclamada; Assim, a negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto, 

representa um exercício regular de direito por parte do Réu, não 

configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, 

não há que se falar em indenização, posto que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora 

contratou os serviços do Requerida, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que 

tem decidido a turma recursal de nosso estado: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito, sequer em indenização 

por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os 

pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos autos mínima 

comprovação da alegada falha na prestação do serviço do réu, e a prova 

da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente para afastar a 

pretensão autoral. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES Recurso Inominado nº.: 0070479-42.2017.811.0001 Origem: 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): BANCO 

BRADESCARD S.A Recorrido(s): WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

22/05/2018 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – 

ASSINATURAS IDÊNTICAS – DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM 
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GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso 

Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que 

seja oportunizado o contraditório. O novo documento encartado comprova 

que houve a contratação do serviço questionado. As provas dos autos 

são, portanto, suficientes para comprovar que o direito pleiteado é 

improcedente , tendo a parte Recorrida agido em flagrante má-fé, de modo 

que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pleitos 

iniciais. Recurso conhecido e provido. R E L A T Ó R I O Egrégia Turma: A 

parte Reclamante alegou na inicial que desconhece a inscrição em seu 

nome no valor de R$ 654,53 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e três centavos), afirmando que nunca contratou serviço da 

Reclamada. O Magistrado a quo condenou a empresa Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, 

bem como declarou a inexistência do débito discutido. 2 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES A empresa 

Reclamada afirma não existir razões que justifiquem a condenação 

imposta. Trouxe junto ao recurso documento que comprova que a 

contratação odo serviço questionado, devidamente assinado pelo 

Consumidor. Pugna pela reforma da sentença, para que a pretensão inicial 

seja julgada improcedente , e ainda, pela condenação da parte Reclamante 

em litigância de má-fé. O Reclamante rebate as razões apresentadas, 

alegando a falta de contrato a justificar o debito em questão. É o relatório. 

V O T O Colendos Pares; Acerca da juntada de documento novo em grau 

de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé 

de quem o faz, e oportunizado o contraditório. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM 

SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO 

SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO 

DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, 

em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou 

se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a 

interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa 

forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, 

a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do 

conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do 

juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, 

relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser 

utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a 

respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se 

obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a 

observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial 

deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com indicação da similitude 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES fática e jurídica entre eles. Indispensável 

a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de 

bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 

255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na 

alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 

1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de 

Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/09/2010) Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. OPINO por afastar as preliminares arguidas. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada, intima-se as partes. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022266-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIQUEIRA DE PONTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022266-17.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GONCALO SIQUEIRA DE PONTES REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. CUIABÁ, 16 de março de 2020. Vistos. 

Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GONCALO SIQUEIRA 

DE PONTES em face de TIM S/A. DA PRELIMINAR – DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. De início, a requerida arguiu preliminar da não 

concessão do benefício da justiça gratuita para a requerente, por 

entender que não juntou aos autos a declaração do imposto de renda ou 

qualquer outro documento similar capaz de comprovar a real necessidade 

de usufruir do benefício ora pleiteado. Em análise, AFASTO a preliminar 

com fundamento no artigo 54 da Lei 9.099/95 estatui que o acesso ao 

Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento 

de custas, taxas ou despesas; O autor afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

no valor de R$ 99,90 (novecentos e nove reais e noventa centavos), 

incluso na data 07/02/2019 no valor de R$ 99,90 (novecentos e nove reais 

e noventa centavos), incluso na data 07/03/2019 e no valor de R$ 99,90 

(noventa e nove reais e noventa centavos), incluso na data 07/04/2019 . 

no que resultou na inserção do nome no cadastro de proteção ao crédito. 

Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. A 

requerida apresentou contestação arguindo em consulta ao sistema, 

verificou-se que houve a devida contratação dos serviços “TIM LIVE 

INTERNET”, qual foi instituído o acesso de número (65) 981516146. 

Ressaltou que as cobranças são legitimas, visto que exerceu seu direito, 

tendo em vista o inadimplemento das faturas. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes; 
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Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que a requerida apenas afirma a 

regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Não trouxe 

documento mínimo, contrato que desse origem e titularidade dos débitos 

para com autor, tornando incontroverso a negativação; Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos o contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas TELAS 

SISTEMICAS, que conforme entendimento jurisprudencial são provas 

unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à 

parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado os 

serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como 

preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada 

não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual 

entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da 

efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato 

gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), 

a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. O valor arbitrado a título de 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.(N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. A requerida em 

defesa arguiu improcedência dos Danos Morais com fundamento a 

sumular 385,STJ. Em analise ao extrato acostado nos autos pela 

requerida, verifico que as negativações não são preexistente, mas 

posteriores. Desta forma não a aplicação da sumula 385, STJ. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 1.000,00 (um mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO com parte ré, e a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente aos 

valores R$ 99,90 (novecentos e nove reais e noventa centavos), R$ 99,90 

(novecentos e nove reais e noventa centavos) e R$ 99,90 (novecentos e 

nove reais e noventa centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência monetária no INPC, com juros de 1% a partir do evento 

danoso. REJEITO a preliminar arguida pela requerida; Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022126-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDI OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022126-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDI OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 397 de 696



INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLAUDI OLIVEIRA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. DA PRELIMINAR - 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA De início a requerida em defesa 

arguiu preliminar sobre a idoneidade do comprovante de negativação 

acostado aos autos pela requerida. Em análise, AFASTO a preliminar, 

verifico que o mesmo foi expedido pelo BOA VISTA SERVIÇOS, e que a Ré 

não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela 

qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ultrapassada a 

preliminar, no MÉRITO, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão ACOLHO nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassada 

essa nuance, analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Em 

síntese, alega a Autora que, inexista relação jurídica entre as partes, teve 

seu nome negativado indevidamente pela Requerida, no valor R$ 118,40 

(Cento e dezoito reais e quarenta centavos); tendo como referência o 

suposto contrato nº 0358676189. que o mesmo nunca fez uso de tais 

serviços após o cancelamento ou sequer contratou outros serviços 

referentes a essa negativação, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Requerida defende a 

existência do débito ao proceder à análise dos registros existentes em 

seus sistemas, a Parte Autora autorizou a migração da sua linha telefônica 

de nº (65) 9.9941-6381 do sistema pré-pago para o pacote de serviços 

VIVO CONTROLE DIGITAL 700MB, confirmando os seus dados pessoais, 

o que ocasionou o seu cadastro nos sistemas da Ré. sem qualquer 

justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referentes aos meses subsequentes, no valor de R$ 118,40 (cento e 

dezoito reais e quarenta centavos), e foi definitivamente cancelada em 

28/09/2019. A requerente não impugnou a defesa da requerida. POIS BEM; 

Compulsando os autos, o áudio, observo que se trata contratação da linha 

telefônica; A inversão do ônus da prova não afasta o dever de o 

demandante provar suas arguições de forma mínima. Ademais, incumbe 

ao consumidor provar que pagou a dívida oriunda do contrato, uma vez 

que o requerido afirma que não houve o pagamento. No caso dos autos, a 

empresa demandada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou 

aos autos um AUDIO MP3, onde a autora aceita o plano ofertado via 

telefone, confirma o endereço e os dados pessoais, comprovando assim a 

celebração do contrato com a consumidor , ou seja, comprovando a 

relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a 

negativação controvertida. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma 

Recursal de nosso estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Como se pode verificar da gravação (Áudio MP3), à Parte Autora confirma 

seus dados, endereço, plano contratado, o que demonstra origem dos 

débitos assumidos com a requerida; oque afasta de vez qualquer 

possibilidade de suposta fraude ou legitimidade dos valores negativados 

pela Ré. Assim, do contexto probatório apresentado aos autos, tem-se 

que, apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, ser fato incontroverso nos autos, somente representa um 

exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, pelo 

conjunto probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de declaração de inexistência de débito, bem 

como de indenização por danos morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A 

requerida requereu a condenação do autor em pedido contraposto no 

valor total da negativação, qual seja R$ 118,40 (cento e dezoito reais e 

quarenta centavos); Diante da comprovação da origem e relação jurídica 

demonstrada; DEFIRO o pedido e condeno o autor nesse sentido a pagar o 

valor de 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos). DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar que resta clara a alteração 

dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: ANTE EXPOSTO 

JULGO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, e eventual indenização por danos 

morais, por ausência de falha na prestação de serviço, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. ACOLHO o pedido CONTRAPOSTO; e CONDENO o 

autor a pagar o valor de 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta 

centavos). ACOLHO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Caso o requerente efetue o pagamento voluntário do 

débito, após o transito em julgado e havendo concordância do requerido, 

defiro, desde já, a expedição de alvará. Publique-se . Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE 

ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS proposta 

MARIA ISABEL DE FRANÇA OLIVEIRA DA CRUZ em desfavor de AGUAS 

CUIABÁ, ao fundamento de que a Autora contesta as faturas referentes 

ao consumo das faturas de referência de setembro e outubro/2019, 

aduzindo cobrança a maior neste período, requer a revisão de tal débito. 

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA Antes de adentrar ao mérito da 

contenda propriamente dito, tem-se que a Ré suscitou a preliminar de 

incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de realização de 

prova pericial aferição da lisura das leituras do hidrômetro. Todavia, 

entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO DA 

PRELIMINAR ARGUIDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos bastam para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Narra a autora é proprietária de 

um imóvel onde reside, sendo titular da matrícula N° 284200, Hidrômetro: 

y1 28217365; Ocorre no mês de (outubro 2019) sua fatura de água veio 

em patamar exorbitantes (R$ 422,28), que sua residência fica desocupada 

durante o dia todo, devido residir apenas 02 pessoas e trabalharem fora 

centavos) aparentemente sem qualquer motivo, pois não havia sido 

alterado o consumo. Assevera requerida que fora realizada vistoria no 

hidrômetro e a realização de testes na ligação no estabelecimento da parte 

Autora, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade no aparelho 

medidor; os prepostos da empresa Ré identificaram vazamento interno, 

sendo em uma bomba de água do imóvel. Assim, resta demonstrado o 

motivo do suposto aumento de consumo alegado pela Autora em sua 

exordial. Aduz a requerida imagens, demonstra que no momento da 

primeira vistoria, em 30/09/2019 (mês contestado no presente processo), 

fora constatada a existência de vazamento interno. Contudo, em segunda 

vistoria datada em 15/01/2020 não se identificou nenhum vazamento, mas 

o consumo já estava normalizado. Autor não impugnou; Pois bem. 

FUNDAMENTO E DECIDO; Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, embora possa ser 

reconhecido que houve um aumento gradual no valor faturado – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte 

da concessionária. Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente 

através dos laudos de vistoria e fiscalização in loco, tanto do imóvel 

quanto do hidrômetro instalado, que não ocorreu qualquer erro acerca das 

leituras feitas no hidrômetro da Unidade Consumidora da parte reclamante, 

bem como há o perfeito funcionamento da das instalações hidráulicas 

extramuros, até o cavalete de água. O fato é que houve realmente um sutil 

aumento no consumo pela postulante, a qual pode ter origem em diversos 

fatores, como vazamentos intramuros ou falta de zelo no consumo de 

água. Destaco que na contestação a requerida em vistoria demonstra que 

o local do vazamento identificado pelos prepostos estava até molhado, ou 

seja, com um grande desperdício de água. Traz relatório fotográfico; A 

requerida ainda demonstra que fora realizado Termo de Parcelamento de 

dívida - confissão dívida com autora, em 30 de outubro de 2019, no valor 

R$ 433,91 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa um centavos), com 

cópia do documentos RG da autora e sua assinatura; Ademais, o autor 

não impugnou a contestação, sequer os documentos trazidos pela 

requerida; Friso que restou demonstrado pela vistoria in loco, o correto 

funcionamento do hidrômetro e confirmou a leitura, conforme se verifica 

pelos laudos anexados pela defesa. Ademais, destaca-se que os valores 

cobrados foram superiores aos anteriores em DECORRÊNCIA DA 

PROGRESSIVIDADE DAS TARIFAS, progressividade autorizada na 

legislação e pelo STJ. Somado ao fato da autora ter realizado o Termo de 

Parcelamento de dívida - confissão dívida com autora, em 30 de outubro 

de 2019, no valor R$ 433,91 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa 

um centavos). Ocorre que, a concessionária tem o dever de verificar 

vazamentos até o cavalete, como consta na resolução normativa número 

05 de 26 de novembro de 2012. Ora, como é sabido, mas necessário 

ressaltar, são muitos os fatores que elevam o consumo de água da 

residência, entre elas a negligência no trato com torneiras, mangueiras, 

tubulações que, se não utilizadas corretamente, podem elevar 

sensivelmente o consumo de um mês para o outro. Não há que se falar em 

revisão da conta, objeto da lide; Posto ter requerida comprovado a ciência 

inequívoca do débito, conforme demonstrado pela requerida; Fato também, 

comprovado com vistoria in loco, relatório fotográfico, que dão conta um 

vazamento intramuros, da responsabilidade da autora; Em que pese 

autora, desconhecer a razão dos valores cobrados na fatura referente ao 

mês 30/09/2019, na quantia R$ 422,28 esta não comprova o fato 

constitutivo do seu direito; Essa são as razões pelas quais reputo não ter 

a Ré incorrido em violação ou falha na prestação serviços aqui ora 

demandados. Assim, se não há elementos que indiquem problemas no 

hidrômetro, tendo a reclamada apresentado provas suficientes e 

verossímeis para análise da demanda, sendo impossível acolher a 

pretensão da parte autora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando indevida a revisão das faturas impugnadas. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. AFASTO as preliminar arguida pela requerida; Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022403-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRINA DAVINA DE ARAUJO CAMPOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS 

proposta por PEDRINA DAVINA DE ARAUJO CAMPOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DA 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO A Ré 

irresigna-se quanto ao documento apresentado pelo Autor para 

comprovação de endereço, o qual não encontra-se em seu nome. No 
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entanto, observa-se que o Autor firmou declaração de residência.Pois 

bem. Nesse peculiar, considerando a nova sistemática do direito 

processual civil, em especial a norma fundamental da boa fé preconizada 

no artigo 5º do CPC/15, e o princípio da primazia da decisão de mérito 

previsto no artigo 6º do aludido diploma legal, OPINO por indeferir o pedido 

de extinção do feito formulado pela Ré.No mesmo sentido, entendo que os 

documentos apresentados pelo Autor à inicial, são hábeis à sua 

identificação. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Superadas essas nuances, no caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3ºdo Código de 

Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir nesta oportunidade em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL No mérito, compulsando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, inclusive audiência de instrução, para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. Em síntese, o Autor alega desconhecer a 

origem do débito no valor de com débito tendo como credor a RÉ, referente 

as datas 06/01/2018, nos valores de, R$ 52,48 (cinquenta e dois reias e 

quarenta e oito centavos), decorrente de suposto débito, vinculados aos 

seus dados pessoais, que subsidiou a negativação junto ao SERASA/SPC. 

Importa consignar que, na inicial, se nega o vínculo específico e a 

inexistência do débito negativado. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. No entanto, 

a parte Requerida, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de extrato; áudio MP3, aonde constam 

as inadimplências, inclusive no valor negativado, o que indicam a 

existência da obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da Autora. 

Consoante se depreende dos documentos que seguem anexos, os 

débitos alegados desconhecidos pelo demandante são pendências 

financeiras referentes UC, sito a Rua Alfa, número 09 no Bairro Ribeirão 

do Lipa ; A requerida, ao colacionar aos autos gravação em que a parte 

solicita desligamento da unidade de uma de suas ‘’quitinetes’’, bem como 

solicita o religamento da unidade consumidora da ‘’quitinete’’ 05 (UC que 

consta um dos débitos aqui discutido). confirma que a requerente é a 

titular de várias Unidades Consumidoras, todas no mesmo endereço, qual 

seja, da qual aquele é titular: Ressalta-se a requerida, apesar da parte 

autora alegar que desconhece os débitos, pois não teria relação 

contratual com a requerida, se quer impugnou os áudio MP3, tornando 

controvertido sua alegações ; Com efeito, resta verossímel que a 

cobrança e a negativação efetuadas pela ENERGISA estão corretas, 

quanto origem do débito R$ 52,48, uma vez que os débitos correspondem 

à unidade da qual o autor é titular, da unidade consumidora UC 2054122-3 

( Rua Alfa, número 09 no Bairro Ribeirão do Lipa ), deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas; A Requerida apresentou o cadastro da 

Unidade Consumidora da Autora, com o histórico de consumo e de 

débitos.Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso 

estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e quinhentos e oitenta e 

quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte Reclamante que não 

reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os serviços da Reclamada. 

2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito 

restou comprovada, notadamente quando foram apresentadas na 

contestação, realização de pagamentos de faturas, gravação de áudio em 

que a recorrida procura a reclamada a fim de parcelar seus débitos e 

faturas em nome da parte Recorrida, o que evidencia regular contratação 

e utilização dos serviços inicialmente negados. 3. Portanto, a negativação 

se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido 

o débito ante a ausência de comprovação de pagamento. 4. Deste modo, 

não há que se falar em negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. 

Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido. 

Recurso conhecido e provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 

781306220168110001/2018. J. em 03 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) Como se pode verificar da 

gravação (Áudio MP3), à Parte Autora confirma seus dados, endereço 

das unidades consumidoras, endereço (Rua Alfa, número 09 no Bairro 

Ribeirão do Lipa ) que coincidem com as faturas apresentadas em sua 

titularidade pela ENERGISA, oque afasta de vez qualquer possibilidade de 

suposta fraude ou legitimidade dos valores negativados pela Ré. Assim, 

do contexto probatório apresentado aos autos, tem-se que, apesar da 

negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser 

fato incontroverso nos autos, somente representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura 

o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por 

essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, sequer indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

ACOLHO, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor 

do pedido contraposto, deve-se levar em conta o valor da negativação, 

que perfaz o montante de R$ 52,48 (cinquenta e dois reias e quarenta e 

oito centavos), decorrente débito aqui discutido. DISPOSITIVO: ISSO 

POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, quanto 

à declaração de inexistência de débito, bem como da indenização dos 

danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. REJEITO as 

preliminares arguidas; Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. Por fim, ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para CONDENAR a Autora a pagar à Ré o valor de R$ 

105,45 (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do débito, com 

fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o demandante efetue o 

pagamento voluntário do débito, após o trânsito em julgado, e o requerido 

manifeste concordância, defiro desde já a expedição de alvará para 

levantamento do montante em favor da parte requerida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021111-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO NONATO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A CUIABÁ, 

10 de março de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS 

proposta por MARCIO NONATO DA SILVA em face de OI S.A. O autor 

afirma é cliente da OI sobre o número de linha Fixa 65 3653-9715 . Em 

agosto de 2019, começou a receber ligações em virtude da cobrança de 

uma fatura em aberto, logo entrou em contato com a Oi via Call Center, 

inconformado se dirigiu a uma loja da operadora onde fui informado que 

avia uma linha 65 11012-2210 com endereço divergente. Que em 

30/11/2019 teve seu nome inscrito no SERASA no valor de R$ 61,93 

(sessenta e um reais e noventa e três centavos), buscou resolver 

administrativamente conforme protocolos de atendimento 06/12/2019: 

2019/5129049888 e 2019/9129063125, porém sem êxito. Assim requer 

declaração de inexistência de débitos bem como indenização por danos 

morais. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. O 

requerido apresentou contestação arguindo, o débito contestado é devido 

por decorrer do inadimplemento da parte Autora, foi encontrada em 

sistemas a linha móvel de nº (66)110122210 foi ativada com o plano Pós e 

na data de 02/08/2019 foi cancelada por falta de pagamento. O autor 

possui negativação junto a OI por linha móvel desde a data de 02/08/2019 

no valor de R$ 61,93, as faturas estão em aberto e a negativação ativa. A 

requente tempestivamente impugnou a defesa alegada pela requerida, e 

arguiu procedência nos pedidos da inicial. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO No 

caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, 

todavia a Autora desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Nota-se que, caberia demandada comprovar adesão dos 

serviços contratados, origem do débito negativado; Deixou de contrapor 

ao argumentos alegados pelo autor. É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe ao auto 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se em juntar apenas 

TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o 

condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor para DETERMINAR a 

demandada ao CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES no valor de R$ 61,93 (sessenta e um reais e noventa 

e três centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS 

MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 
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extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021774-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO MARCONDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021774-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIO MARCONDES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUNIOR MARCONDES 

DE ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A RELATÓRIO Autor 

alega que a ré inseriu seu nome nos cadastros restritivos de crédito 

indevidamente em razão da não quitação do importe de R$ 91,23 (noventa 

e um reais e vinte e três centavos), referente ao contrato 0354653052, 

aduzindo que desconhece a origem da dívida que gerou a referida 

negativação e que tampouco realizou qualquer contratação junto à ré.. O 

requerido apresentou contestação arguindo, a parte autora realizou a 

contratação do serviço de telefonia móvel pré-paga, linha (65) 

99679-3239, vinculada à conta 0354653052, sendo esta migrada para o 

plano pós-pago em 31/08/2018, conforme telas sistêmicas; Houve a 

audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DAS PRELIMINARES 

- DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por 

não acolher Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus 

da Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA 

DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, a 

requerida questiona os comprovantes de negativação apresentados pela 

Autora à inicial. No que tange ao comprovante de negativação, observa-se 

que o mesmo foi expedido pelo SPC Brasil, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceita-lo para todos os fins processuais. Afasto pedido de preliminar de 

audiência de instrução, ante as provas nos autos serem eminentemente 

de direito; aliado ao fato de serem suficientes ao convencimento motivado; 

não havendo necessidade de dilação probatória; O requerente pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o reclamante desconhece os motivos 

ensejadores de sua negativação, pois jamais utilizou os serviços da 

reclamada, tão pouco realizou contrato com a mesma; A requerida por sua 

vez, trouxe apenas faturas, histórico de chamadas e telas sistêmicas, que 

são insuficientes para comprovar relação jurídica, além de ser prova 

unilateral, não contrapõe os argumentos do autor, quanto origem do débito 

negativado; É inafastável a conclusão de que o requerido não se 

desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 
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segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa fixa de R$ 200,00 

(duzentos reais),; B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS 

MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 ( seis mil reais), 

incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do evento 

danoso); C) REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida,; Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERI ALVES DA SILVA OAB - 284.174.021-87 (REPRESENTANTE)

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000227-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS REPRESENTANTE: 

VALDERI ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, proposta por 

CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Decido; Sem preliminares; 

Alega o Autor que é usuário dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica sob nº Unidade Consumidora (UC) 6/251347-1; que em 

novembro/2019 a empresa requerida suspendeu indevidamente o 

fornecimento do serviço sem motivação, visto que não a faturas abertas. 

Em 29/11/2019, realizou a reclamação, porém sem providência. Realizou 

também boletim de ocorrência. Pleiteia ao final indenização por danos 

morais. Foi concedida a Tutela de Urgência, determinado o 

restabelecimento imediato do fornecimento do serviço de energia elétrica 

na unidade consumidora n. 6/251347-1. II – Foi deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade da suspensão do serviço/existência de débitos. Ofertada 

conciliação, restou infrutífera. Em defesa, a requerida argui que não houve 

nenhum registro de interrupção/suspensão no fornecimento de energia 

elétrica para o imóvel do autor no mês informado na exordial. Como não há 

registro de interrupção ou suspensão para o imóvel da autora, é certo 

concluir o serviço está sendo prestado de forma regular. O requerente 

impugnou a defesa da requerida, e manifestou pela procedência dos 

pedidos na inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA: O presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos 

dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da 

demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. Logo, está 

patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, razão pela 

qual o Magistrado deferiu a inversão do ônus probatório, em favor da 

Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Pois bem. Apesar da negativa dos fatos 

pela Ré, entendo que o Autor logrou êxito em demonstrar à inicial, o 

protocolo de atendimento indicado na inicial, bem como lavrou boletim de 

ocorrência, juntou faturas devidamente quitadas, fotos do corte. Registro 

que o demandado não juntou qualquer prova da regularidade dos serviços 

prestados. E que para haver a interrupção do fornecimento do serviço 

propriamente dito, faz-se necessário a notificação prévia pessoal da 

Autora, consoante já se posiciona a jurisprudência pátria: Ação de 

indenização por dano moral. Responsabilidade civil. Relação de consumo. 

Interrupção do serviço de energia elétrica que não foi precedida da 

necessária notificação prévia ao consumidor. Advertência na fatura que 

não equivale à notificação. Precedente do C. STJ nesse sentido. 

Ilegalidade da conduta da concessionária de energia elétrica bem 

evidenciada. Reparação extrapatrimonial devida. Quantum indenizatório, 

no entanto, que merece ser reduzido. Sentença reformada em parte. 

Recurso inominado parcialmente provido. (CHAMMES, Rodrigo. Recurso 

inominado n. 1002118-26.2017.8.26.0651. J. em 22 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 27 Jun. 2018.) Assim, pelo contexto 

processual, entendo que o corte da energia referente ao mês de 

novembro/2019 pela requerida é incontroversa. Ademais, com inversão do 

ônus da prova, a requerida limitou-se anexar apenas histórico de faturas; 

que estão adimplentes do autor; Não trouxe Laudo de Vistoria, nada que 
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contrapôs-se as arguições do autor; No caso em tela, a Ré não 

demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a válida notificação 

prévia acerca do corte de energia, seja com o restabelecimento do 

serviço, após reclamação feita pelo autor. . Conforme arguido pela 

requerida, em que pese não haver qualquer informação no sistema 

operacional de interrupção/suspensão na UC 6/251347-1. A requerida 

também não prestou serviço de verificação sobre o fato ocorrido. As 

empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados. O fornecimento de energia 

elétrica é considerado como serviço ou atividade essencial, consoante 

artigo 10 da lei 7.783/89, e está diretamente ligado à efetividade do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, preconizado no 

artigo 1º, III da Carga Magna. A aludida resolução deixa claro, no artigo 

140, que a distribuidora é responsável pela prestação de serviço 

adequado, aos seus consumidores, bem como pelas informações 

necessárias à defesa de interesses, o que não se viu no caso em tela. 

Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. No caso vertente, a parte requerente alegou a 

falha no serviço prestado por negativa no atendimento do pedido de 

religação de energia elétrica, uma vez que já tinha sido solicitado tal 

serviço reiteradas vezes, conforme protocolos apresentados. Todavia, a 

concessionária reclamada não fez prova alguma no sentido de que o 

poste que a autora mantinha junto a sua residência encontrava-se em 

desacordo com as normas e padrões exigidas na Resolução n. 414/2010 

ANEEL. Em conclusão, ausente prova de que o poste, o qual foi exigido 

que a consumidora trocasse, restou obsoleto por culpa da reclamante, e 

sendo a concessionária reclamada é a responsável pela manutenção, 

cabe a ela arcar com o ônus pela troca que julga necessária. Assim, 

entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71.), posto que, não fosse a interrupção da energia, os danos 

não teriam se configurado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos casos 

de ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação com mais liberdade como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, com base na teoria do 

risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que vier a 

causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por força 

do artigo 37, § 6º, da CF/88. E, no caso, entendo que a Ré efetuou o corte, 

sem, contudo, se precaver com os métodos legais de notificação. Assim, 

no tocante à indenização por danos morais, não se pode deixar de 

reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços de energia elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento 

deficiente à consumidora, com a privação injustificada de serviço 

essencial; são fatos que indubitavelmente ultrapassam a seara do mero 

desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Em casos 

semelhantes, tem decidido a recente jurisprudência pátria: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O corte indevido de 

energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos 

autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter 

essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem 

energia elétrica de sua residência interrompida, ainda que por curto 

período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou 

seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo. 2. 

Fixação da quantia em valor que deve assegurar o caráter repressivo e 

pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado bastante ao 

enriquecimento indevido da parte autora. Majoração da indenização. 3. 

Correção monetária pelo IGP-M, a contar data da publicação deste 

julgamento até a data do efetivo pagamento. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível Nº 

70061551271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015). Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o 

próprio desgaste da Autora com a interrupção do fornecimento da energia; 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo 

que não signifique enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos, quanto a suspensão e 

corte fornecimento de energia e incontroversos nos autos, a fragilidade da 

defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, e por CONDENÁ-LA ao 

pagamento de indenização por Danos Morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. Ratifico a decisão da tutela provisória de urgência, para que a Ré 

mantenha o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 

6/251347-1. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos Juiz leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e havendo concordância do requerente, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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REQUERENTE: DROGARIA JR LTDA - EPP, DROGARIA JR LTDA - EPP, 
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DROGARIA JK LTDA - ME, DROGARIA DR LTDA - ME, DROGARIA JM 

LTDA REPRESENTANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES, JAIRO ANTONIO 

MELLIM REQUERIDO: INTERPLAYERS SOLUC?ES INTEGRADAS S.A. 

CUIABÁ, 18 de março de 2020. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por DROGARIA JR LTDA-EPP 

(MATRIZ; DROGARIA JR LTDA-EPP (FILIAL); DROGARIA JK LTDA-ME, em 

face do INTERPLAYERS Soluções Integradas S.A,. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese o 

autor afirma que, na data de 19/03/2019, o gerente da loja Drogaria DR. 

LTDA entrou no portal para realizar o cadastro de novo cliente, momento 

em que cadastrou na opção convite + cliente. Afirmam que, em 

13/08/2019, o responsável pelas lojas do grupo cadastrou os 

estabelecimentos na mesma opção convite + cliente, porém o sistema de 

desconto dos medicamentos fora bloqueado na primeira loja cadastrada. 

Registram que o bloqueio decorreu da ausência de pagamento de quatro 

faturas no valor de R$ 100,00 cada. Asseguram que solicitaram o 

cancelamento das cobranças, bem como o desbloqueio do serviço, sendo 

deferido. Alegam que, em 19/08/2019, o supervisor dos estabelecimentos 

constatou a ausência do cancelamento. Alegam que, em dezembro de 

2019 as Drogarias JR LTDA-EPP, Matriz e Filial foram surpreendidas com o 

bloqueio do sistema, sendo condicionado o desbloqueio ao pagamento dos 

boletos. Requerem, em tutela de urgência, a cessação das cobranças 

indevidas, bem como a abstenção de bloqueio de todas as lojas relativos 

ao serviço não contratado de convite + cliente e a inversão do ônus da 

prova. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, mormente pelas faturas de serviço contratado e 

que estão em aberto, conforme apresentado em defesa. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em ID 27906633; Foi Indeferida pedido de Tutela provisória, face 

os documentos aportados ao feito são insuficientes para provar os fatos 

indicados na exordial. Friso que inexiste indício da solicitação do 

cancelamento do serviço, bem como do serviço gratuito prestado pelo 

requerido; Pois bem; DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Ultrapassada essa nuance, analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Não sem 

propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Trata-se de 

relação contratual de prestação de serviços, em que autor contrata a 

empresa requerida, afim fornecer aplicativo de serviços na área médica; 

Observa-se que a requerida demonstra que o Portal da Drogaria 

disponibiliza um CONVITE em sua página inicial convidando a farmácia a 

conhecer o Programa Mais Clientes. Ao clicar no convite o usuário é 

direcionado à uma área de Termos e Aceites, onde o Contrato do Mais 

Clientes fica disponível para leitura. Do outro lado, pelo documentos 

juntados pelo autor, contrato , faturas; recibo de pagamento eletrônico; 

têm-se que ficou demonstrado o ACEITE para prestação dos serviços; 

Tendo o usuário, ora autor habilitação no sistema. A requerida traz 

contrato, com observância das regras do Programa , amparado na 

legislação vigente para este tipo de contrato eletrônico. Destaca que todo 

processo de aceite só pode ser feito com Login e Senha do Proprietário da 

farmácia (o mesmo que consta no contrato social). A farmácia que decide 

participar do Programa pagará uma mensalidade que é calculada pela 

média de vendas realizadas no Portal Drogaria. Temos 4 faixas distintas 

de mensalidade, todas descritas no Termo de Adesão. Destaco que 

bastaria a autora solicitar rescisão do contrato a empresa requerida, 

porém esta, não comprova que está ADIMPLENTE com contrato aderido; 

Ademais consta também que não há prova de solicitação de rescisão 

formal (email) para o suporte do Programa. Em que pese autor enfatizar 

que solicitou “cancelamento dos serviços”, este não comprovou via 

instrumento formal, ou administrativo junto a empresa requerida; Friso que 

inexiste solicitação do cancelamento do serviço, bem como do serviço 

gratuito prestado pelo requerido; A par das provas demonstradas autos, 

observa-se que foi aderido serviço pelo autor, quanto ao sistema, este foi 

disponibilizado; Não há prova de CANCELAMENTO ou suspensão ante 

inadimplência contratual. Razão pela qual não há como acolher pedido 

autor; Consto que a requerida disponibiliza ferramenta em seu sistema 

conforme imagem do portal, aquele que contrata com a empresa-ré possui 

a opção de ler todos os termos do contrato; Por fim, no que tange à 

suposta falha na prestação do serviço alegada na inicial, já que a empresa 

teria realizado a suspensão/Cancelamento dos serviços nas outras 

empresas filiais; Tenho que não restou devidamente demonstrada, já que 

sequer a parte autora trouxe algum protocolo de reclamação administrativa 

quanto a estes fatos, tendo trazido apenas protocolos onde teria feito 

questionamentos quanto alegada cobrança indevida. RECURSO 

INOMINADO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO E TELAS SISTEMICAS PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se os documentos 

juntados com a contestação COMPROVAM a contratação dos serviços, 

deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há 

impugnação das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, 

devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de 

direito e não constitui ato ilícito.De outro lado, não se verifica, na espécie, 

a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, 

razão pela qual o afastamento da condenação ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, bem como de custas processuais e honorários 

advocatícios é medida impositiva. Recurso parcialmente provido. (N.U 

8010331-40.2016.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) Essas premissas 

forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito pela reclamada, bem como a 

improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débitos e 

indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Ademais, em demandas em que se busca indenização por 
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danos morais e materiais em face dos fatos narrados na inicial, não se 

admite a presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Assim, verifico não 

restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, 

tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes 

pleiteados na exordial. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a legitimidade da cobrança, e indicam a existência e 

validade do débito e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Dessa forma não se vislumbra nos fatos narrados a 

presença dos elementos da responsabilidade civil de ordem a ensejar 

acolhimento dos pedidos na inicial. A atitude da parte reclamada evidencia, 

tão-somente, mero dissabor, causado pela própria parte autora ante sua 

conduta de agir sem a devida cautela, o que não é capaz de impingir dor 

moral a ser reparada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação do 

negócio jurídico, declaração de inexistência de dívida, e indenização por 

danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado, 

para análise e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010093-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010093-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS MENEGATTI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS, MM TURISMO & VIAGENS 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 REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JOSÉ 

CARLOS MENEGATI em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A E MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A, Decido. 

O autor em sede audiência de conciliação, argui aplicação da revelia da 

empresa –MMTURISMO E VIAGENS, ante ausência da empresa em 

audiência conciliação, aliado ao fato de ter sido citada conforme I.D 

25599238; Em análise da arguição; tenho que de fato a empresa não 

compareceu audiência, e não justificou sua ausência, se quer apresentou 

contestação; Observo que empresa foi citada, deixou de comparecer 

audiência conciliação em data 12/11/2019; Ora, cabe ao Réu comparecer 

pessoalmente às audiências e apresentar Contestação ou, em se tratando 

de pessoa jurídica, ser representada por preposto. Caso contrário, 

poderão ser 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, 

embora a Ré, tenha sido citada e não compareceu audiência conciliação, 

bem como deixou de apresentar CONTESTAÇÃO, e, em se tratando de 

direito disponível, ACOLHO reconhecimento da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95 e 344 do 

CPC/15. Pois bem; No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Autora alega 

ter adquirido passagens aéreas para empreender os trechos entre Cuiabá 

e Ilhéus. Relata que o itinerário não ocorreu da forma planejada 

inicialmente, visto que seu voo foi cancelado e reacomodado em voo que 

só ocorreria no dia seguinte. Assevera que, com as passagens aéreas 

compradas no mês de janeiro de 2019, foi reservado hotel em Ilhéus/BA 

(Resort Tororomba) com 06 (seis) diárias, com entrada no dia 07/09/2019 

e saída no dia 13/09/2019, valor total pago pelas seis diárias R$ 2.370,00, 

ou seja, o valor de R$ 395,00 por diária, documentos em anexo. Que o 

trecho da conexão entre o aeroporto de CNF/MG à IOS/BH, foi cancelado o 

vôo por motivos operacionais, sendo orientando os passageiros a 

pegarem suas bagagens e se deslocar até o guichê da companhia 

aérea/AZUL para as orientações que seriam fornecidas a todos os 

passageiros. Aduz que na retirada de uma das bagagens na esteira foi 

constatado que uma das malas estava quebrada, tendo sido procurado o 

representante da empresa Requerida/AZUL que registrou o fato em um 

formulário, conforme faz prova através do documento e fotos ; Superada 

a situação de registro da mala quebrada, enfrentou-se fila no guichê da 

Requerida/AZUL, tendo sido atendido após 01:30 (uma hora e trinta 

minutos) aproximadamente. A solução encontrada pela Requerida/AZUL 

foi encaminhar todos os membros da família a um hotel local, com o 

compromisso de seguir até o destino final na manhã seguinte por outra 

companhia aérea/LATAN em vôo direto para o aeroporto de IOS/BH, 

bastando apenas apresentar os documentos pessoais no guichê da 

companhia aérea/LATAN. Não foi lhe prestado qualquer assistência ou 

informação do motivo da demora; Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. No caso vertente, restou incontroversa a 

falha na prestação dos serviços, pelo atraso vôo de volta por mais de 04 

horas; A parte ré alega que, constatou-se que o Autor adquiriu passagens 

da empresa Ré, gerando a reserva ZFY9QJ para empreender o trecho 

conforme disposto. Entretanto, devido a condições climáticas adversas, o 

voo AD-5454, teve de ser cancelado. Diante da completa impossibilidade 

de efetuar operações no aeroporto de Ilhéus, o voo foi cancelado, já que a 

região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que 

prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá 

realizadas. Para corroborar com as alegações, o site da ANAC demonstra 

o motivos do cancelamento; Assevera que, a Ré imediatamente 

reacomodou a parte autora em voo da outra companhia, a fim de cumprir 

com o contrato de transporte; Além de receber hospedagem, conforme 

artigo 27 da resolução da ANAC; que o Autor não foi prejudicado pela 

AZUL, mas somente foram parte de um contexto complicado devido às 

condições climáticas desfavoráveis, fato este, completamente imprevisível 

e inesperado. Que no entanto, que a parte autora não sofreu nenhum tipo 

de dano, sendo certo que a chegada ao destino com atraso se deu em 

razão do intenso tráfego aéreo, tendo a Cia Aérea prestado toda 

assistência material necessária.. Pois bem. Em que pese as referidas 

alegações, entendo que a justificativa apresentada – cancelamento ou 

alteração de trechos, por ocasião de mau tempo ou reorganização da 

malha aérea -, não é verossímil a ponto de desincumbi-la do ônus 

probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por meio de 

documentos hábeis sequer a ocorrência de fechamento do aeroporto 

devido ao suposto mau tempo, tampouco a necessidade de uma eventual 

reformulação dos horários dos vôos no referido dia. Portanto, o 

cancelamento desarrazoado que ocasionou o cancelamento do vôo e 
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espera, sem a comprovação idônea de ter prestado ao consumidor 

qualquer assistência material, configura falha na prestação do serviço, no 

termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, restando 

inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível Nº 

0034915-70.2015.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: VRG Linhas Aéreas S.A.Recorrido: Taner Carlos Gomes 

Nascimento FilhoEMENTA RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE 

VOO. ESPERA DE MAIS DE DEZOITO ORAS PARA ACOMODAÇÃO EM 

NOVO VOO. MAU TEMPO COMPROVADO. ORÇA MAIOR. FALTA DE 

ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANOMORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.Aplica-se ao transporte aéreo 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.Conquanto a requerida 

tenha comprovado que CANCELAMENTO do VOOocorreu em virtude das 

más condições climáticas, não demostrou ter prestado a assistência e as 

informações devidas ao consumidor, que foi levado de taxi a um hotel 

indicado pela empresa, mas que não o recebeu por falta de 

vagas.Consumidor que apenas foi reacomodado em outro VOO após 

passadas mais de 18 horas da data do embarque inicialmente 

contratado.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 ritérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade.Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso dos autos.Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. Recurso Inominado: 1003106-06.2019.8.11.0001 

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ /MT Recorrente: 

JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA Recorrido: AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/10/2019 EMENTA: recurso 

inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo . PERDA DE 

CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO . 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JHONATTAN ROCHA 

COSTA DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em 

razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, que o obrigou a 

realizar trajeto (Porto Velho/RO x Cacoal/RO) de transporte terrestre e 

avaria em sua bagagem. 2. O consumidor adquiriu passagens aéreas junto 

a companhia aérea Recorrida, no trecho de volta, iniciaria em Porto 

Alegre/RS, com conexão em Campinas/SP e Cuiabá/MT com destino final à 

Cacoal/RO. A Conexão de Campinas saiu com atraso de 02h:15min, 

ocasionando a perda da conexão de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Como meio 

alternativo, o foi ofertado ao Recorrente passagem aérea para Porto 

Velho/RO e de lá fariam o transporte, por via terrestre, até Cacoal/RO. 3. A 

viagem que estava prevista para se encerrar às 13h:55min, do dia 18 de 

julho de 2019, se encerrou apenas em 19 de julho as 01h:00min, ou seja, 

com 11h:05min de atraso. 4. Como se não bastasse, quando chegou a 

Porto Velho/RO, o Recorrente constatou que sua bagagem não havia 

chegado, realizando requerimento administrativo junto à representante da 

companhia, que lhe garantiram a chegada da mesma no dia seguinte. 5. A 

bagagem do Recorrente chegou dentro do prazo requerido pela 

companhia aérea Recorrida, porém, com avaria, fazendo jus a restituição 

do valor comprovadamente pago, conforme reconhecido pelo juízo de 

origem. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 7. Não restando comprovada a ocorrência de 

força maior ou caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no 

caso, representa a frustração de uma viagem programada com 

antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. 

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 

(oito mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do 

dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003106-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) 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. Todavia, compulsando os 

autos verifico que não foi juntada qualquer prova apta a corroborar a tese 

defensiva, de maneira que ela não merece prosperar. Assim, resta 

incontroversa a aquisição da passagem aérea pela consumidora e o 

CANCELAMENTO do embarque, sem justificativa plausível comprovada. 

Conquanto o descumprimento contratual não configure, em regra, DANO 

MORAL, no caso dos autos a falha da empresa AZUL LINHAS ÁEREAS, 

demonstrado a perda da conexão; o Requerente e sua família ainda teve 

que ir para São Paulo/SP e depois para Ilhéus/BA, chegando ao destino 

final com mais de 24 horas de atraso, fato que ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento cotidiano. É evidente que o CANCELAMENTO fez com 

que a requerente tivesse frustrada sua expectativa de realizar a viagem 

em menor tempo, já que realizaria um curso na cidade de destino, tendo se 

programado com antecedência para chegar no horário desejado. Na 

espécie, além do desgaste físico, inerente a uma viagem com duração de 

04 horas, a afetação do estado anímico da pessoa é inquestionável o que, 

sem dúvida, configura o DANO MORAL. Assim, não há como afastar o 

dever de indenizar. Reconhecido o dever de indenizar, resta a 

quantificação da indenização. O procedimento para fixação do quantum 

indenizatório é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o qual 

devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danos ocorreu, o grau de culpa do causador do DANO e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por DANOS MORAIS não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu desacerto. No 

caso concreto, não há evidências de que a empresa tenha agido com 

culpa grave. A repercussão dos fatos relatados na inicial pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. 

Assim, em observância aos critérios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto ao dano material, diante do termo apresentado pelo autor e demais 

provas quanto a mala quebrada, esta valorada em R$ 249,90 (duzentos e 

quarenta e nove reais e noventa centavos); Aliado a comprovação da 

perca de 01 diária não utilizada (hotel/resort Tororomba), em face da 

perda de conexão e cancelamento de voo, têm-se o valor despendido da 

diária, no valor R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) ; Registro 

que a empresa não juntou qualquer contraprova para ilidir os documentos 

juntados. Diante da comprovação do desembolso pelo autor; ACOLHO 

pedido autor e CONDENO as requeridas de forma solidária ao reembolso 

da quantia R$ 644,90; referente ao danos materiais elencados pelo autor; 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de Danos 

Morais, as empresa rés de forma solidária ao pagamento da importância 
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de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO as requeridas de forma solidária, 

quanto ao DANO MATERIAL apurado no valor R$ 644,90 (seiscentos e 

quarenta e quatro reais e noventa centavos), com incidência de juros 1% 

e correção monetária pelo INPC de a partir da sentença; ACOLHO pedido e 

CONDENO a empresa MAX MILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A, 

efeitos da revelia conforme disposto artigo 23, da Lei nº 9.099/95 e 344 do 

CPC/15.; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário após o trânsito em julgado e havendo concordância do autor, 

defiro, desde já, a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009267-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009267-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA REQUERIDO: CLARO 

S.A. CUIABÁ, 10 de março de 2020. 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 POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SEVIÇOS interposta por LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA em face da 

CLARO S.A. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Tem-se 

que o autor, em Impugnação, suscitou a possível incompetência do 

juizado, ante a suposta necessidade de realização de prova pericial 

contrato apresentado à defesa. Todavia, entendo que o conteúdo 

probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide com o 

convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, razão pela qual 

OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido. Verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 330, I do CPC. Sustenta a parte autora ser cliente da empresa Claro 

de telefonia celular, com os respectivo da modalidade PÓS -pago n° (65) 

9.9314-7555, com os seguintes benefícios: Ligações de voz ilimitadas de 

claro para claro, ligação de voz ilimitada para qualquer operadora, 15 Gb 

de internet móvel. afirma que, em virtude de constantes falhas na 

prestação dos serviços, tornou-se impraticável a utilização dos serviços. 

Sustenta que a internet móvel sempre oscila e tem dias que não consegue 

fazer download de aplicativos. Aduz que no mês de agosto de 2019 ficou 

sem internet móvel, sendo a primeira vez em 08/08/2019, motivo pela qual 

entrou em contato com a ré que lhe informou que havia um problema 

técnico nas antenas, entretanto, aduz que até a presente data o serviço 

não retornou. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as 

partes. A empresa Reclamada apresenta Contestação, primeiramente, 

cumpre destacar que o autor contratou a linha (65) 99314-7555 no dia 

04/01/2018, atualmente no plano "Oferta Conjunta Claro MIX 15 GB". As 

faturas anexas demonstram a utilização dos serviços, Verifica-se pela 

gravação juntada na exordial que o aparelho celular do autor é um J5, 

modelo este mais antigo e modesto, que não possui tecnologias como 4G 

ou 4.5G. Assim, ausentes provas que demonstrem o nexo causal, eis que 

os problemas de internet decorrem também de outros fatores externo 

como a qualidade do aparelho celular utilizado, não sendo tal fato 

imputável à ré. O Autor apresenta Impugnação arguindo improcedência da 

defesa, e elencando procedência no pedidos da inicial. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

embora venha pagando regularmente suas faturas mensais de serviço, 

por mais de 40 dias sua linha de conexão à internet apresentou 

problemas, sempre oscilando, tendo o entrado em contato várias vezes na 

tentativa de resolver o problema, mas sem solução, até que o serviço foi 

suspenso de vez;. Em que pese o autor juntar gravações com a requerida, 

onde atendente confirma que não há qualquer irregularidade no sistema. 

Assim, em que pese autor colacionar apenas ÁUDIOS de gravação; 

Constando reclamação do autor; as provas carreadas nos autos não são 

suficientes para comprovar falha na prestação dos serviços., ou seja, o 

autor não comprova que da falha prestação serviços, sua linha foi 

suspensa ou cancelada; Ademais, conforme gravação juntada pelo autor 

no ID nº 24264298, a atendente informa ao autor aos 6 minutos e 

30segundos que no sistema não está apresentando qualquer tipo de falha. 

O autor informa aos 4 minutos e 21 segundo que está vários dias sem 

serviços (internet e ligação), entretanto, a fatura com vencimento em 

25/09/2019, período de utilização entre 07/08/2019 e 06/09/2019 (mesmo 

do reclamado – mês de agosto, a partir de 08/08/2019); A fatura que alega 

que seu celular não funcionou, referente mês de agosto de 2019 ficou 

sem internet móvel, 08/08/2019; A requerida colaciona tela; fatura que foi 

realizada ligações; no período reclamado na gravação de ID nº 24264298; 

Com relação à gravação de ID nº 24264291, o autor pede para o 

funcionário retornar em quinze minutos. Já o áudio de ID nº 24263933 

também não apresenta qualquer informação . Quanto à gravação de ID nº 

24263929, atendente confirma que não há qualquer irregularidade no 

sistema. Destaco, que em pese autor impugnar as provas carreadas nos 

autos pela requerida, estas não são suficientes para comprovar falha na 

prestação dos serviços quanto ausência de sinal internet; Vejamos o 

entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO –AUTOR QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na hipótese, os danos sofridos deveriam 

ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. 2- O mero dissabor não 

resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor 

acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se 

falar em dever de indenizar. (N.U 0016326-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no 

DJE 07/03/2019). No entanto, embora possa ser reconhecido que houve 

falha na prestação de serviço – fato público e notório -, de outro lado, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora. Ora, a espécie revela de 

forma clara que mesmo que fosse comprovada a interrupção dos serviços 

de telefonia, restaria configurado, no máximo, mero aborrecimento. Com 

efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 
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moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse sentido, Súmula n. 193 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que bem se enquadra na espécie, 

in verbis: "Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de 

água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não 

constitui dano moral." REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0013662 

46.2011.8.19.0000 - Julgamento em 22/11/2010 - Relator: Desembargadora 

Leila Mariano. Votação Unânime. No caso em tela, não restaram 

comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o 

art. 373, inciso I, do CPC, já que parte demandante não produziu qualquer 

prova que macule pela reclamada. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. AFASTO a preliminar arguida pela requerida. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013062-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013062-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA em desfavor de 

BANCO SANTANDER S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM Em defesa (ID),o Réu suscita preliminar de Ilegitimidade Passiva 

AD CAUSAM, pois afirma que não participou em nada do evento danoso, 

visto que os serviços pelos quais a Autora alega desconhecer são 

relativos a contrato administrado pela REALIZE CRÉDITO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da parte reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

da reclamada (BANCO SANTANDER S.A), suscitada na contestação, visto 

que nos documentos apresentados na inicial não há nenhum vínculo direto 

entre o autor e reclamada. Foi demonstrado que o extrato anexado pelo 

autor com relação ao débito que alega desconhecer em data 15/08/2019, 

no valor R$ 295,76 (Duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois 

centavos), é relativo cartão, e pertence a empresa REALIZE CRÉDITO; 

Entretanto, a parte autora ingressou com a presente demanda em face de 

BANCO SANTANDER, que nada tem haver com relação ao débito descrito 

pelo autor; Logo a requerida BANCO SANTANDER se faz parte ilegítima da 

presente demanda, notadamente parte alheia a todo o ocorrido e incapaz 

de demonstrar qualquer vínculo com a parte reclamante. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO preliminar arguida, afim de reconhecer a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da reclamada (BANCO SANTANDER S.A) e, com 

amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUIZ LEIGO S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022373-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022373-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENILSON LOPES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 17 de março de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por GENILSON LOPES DA 

SILVA JUNIOR, em face de BANCO BRADESCO S/A. DAS PRELIMINARES - 

DA INÉPCIA DA INICIAL De início a requerida em defesa arguiu preliminar 

sobre a idoneidade do comprovante de negativação acostado aos autos 

pelo requerente. Em análise, AFASTO a preliminar, verifico que o mesmo 

foi expedido pelo SPC BRASIL, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Na impugnação a autora manifestou pela preliminar de litigância de 

má-fé, por entender que a parte Requerente, apenas se utilizado do seu 

direito de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido, para pleitear um 

direito que acredita ser detentora. Em análise, AFASTO a preliminar, visto 

que a requerida acosta nos autos ficha de abertura de conta assinado 

pelo autor, desta forma verifico que o autor tenta alterar os fatos. DA 

NECESSIDADE DO EXAME GRAFOTÉCNICO. Por fim, o autor em 

impugnação elencou preliminar da necessidade do exame grafotécnico, 
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por entender que os documentos acostados nos autos pela parte 

Requerida em sede de contestação, se trata de erro grosseiro ao passo 

de ser detectado a olho nu, uma vez que a parte requerente não 

reconhece nenhum documento ou assinatura. Em análise, AFASTO a 

preliminar, visto que as assinaturas são similares, idênticas aos 

documentos trazidos pelo próprio autor;. Em síntese, o autor alega que 

teve indevidamente seu nome inscrito aos órgãos de proteção ao crédito, 

as seguintes ocorrências sendo em 16/09/2019 valor de R$ 660,67 

(seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

Ressalta que não reconhece tal débito, bem como que não consumiu os 

serviços cobrados pela requerida. Ofertada conciliação, restou infrutífera. 

A requerida em defesa tempestiva, arguiu que a parte autora possui 

vínculo jurídico com a instituição financeira por meio dos CARTÃO DE 

CRÉDITO VISA NACIONAL, que tinha como forma de pagamento débito em 

conta corrente do autor. Tal débito não foi adimplido, logo, o Réu, no 

exercício regular do seu direito, incluiu o nome do Requerente nos 

cadastros informativos do SERASA e SPC, inclusive, comunicando-a do 

débito. O requerente impugnou a defesa da requerida, e manifestou pela 

procedência dos pedidos na inicial. Pois Bem, Fundamento. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos 

ficha-proposta de abertura de conta assinada na data 25/07/2013, cópia 

de RG e CPF, proposta de emissão de cartão de crédito assinado na data 

17/04/2018 e fatura em aberto, débito que ensejou a negativação 

controvertida. Neste ponto, em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DÍVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Friso que restou comprovado pela 

documentação anexa à contestação que a parte Autora realizou regular 

contratação, saldo devedor. Esse fato ensejou a pendência atual, que foi 

devidamente cobrada, nos termos da legislação vigente. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das parcelas da compra a crédito que deram ensejo à 

negativação pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas trazidas pela parte autora e 

as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má 

fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, ACOLHO pedido de CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021593-24.2019.8.11.0001
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SONIA LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021593-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA LEMES PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 . Trata-se Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedidos de Danos Morais proposta por SONIA 

LEMES PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Tem-se que o autor, em Impugnação, 

suscitou a possível incompetência do juizado, ante a suposta necessidade 

de realização de prova pericial contrato apresentado à defesa. Todavia, 

entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do pedido. A 

demandada contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos 

da que não há verossimilhança nas alegações da autora e 

hipossuficiência; Porém, destaco que não junta nenhuma contraprova 
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capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É importante esclarecer 

que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por 

não acolher Preliminar na contestação da Ré, da Inversão do Ônus da 

Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; De início, tem-se 

que a Ré irresigna-se à respeito da idoneidade do extrato apresentado 

pelo Autor à inicial. No entanto, OPINO por afastar a preliminar e aceitar o 

documento, uma vez que o mesmo foi expedido pelo SCPC, e, ainda, 

considerando que a Ré não apresentou qualquer contraprova ao aludido 

documento. Em impugnação o autor, em face da constituição do contrato, 

por conseguinte, apenas não reconhece sua assinatura ao final do 

instrumento, é imprescindível a produção de prova pericial na assinatura 

aposta naquele documento, a Autora pleiteia que seja realizada perícia 

grafotécnica no contrato apresentado, o que afastaria a competência do 

juizado especial para o deslinde da presente. Nesse peculiar, OPINO por 

rejeitar o pedido da Autora, por entender que a perícia grafotécnica não se 

faz necessária para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

ante a similaridade das assinaturas do autor no RG com contrato assinado 

trazido na defesa;. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Ultrapassada a preliminar, no MÉRITO, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassada essa nuance, sem 

mais preliminares, analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em atenção ao artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Em síntese, alega o Autor que, inexista 

relação jurídica entre as partes, teve seu nome negativado indevidamente 

pela Requerida, no valor R$ 159,36 (cento e cinquenta e nove reais e trinta 

e seis centavos), sendo disponibilizado no SCPC/SERASA no dia 

20/10/2019, que o mesmo nunca fez uso de tais serviços após o 

cancelamento ou sequer contratou outros serviços referentes a essa 

negativação, cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva, a Requerida defende a existência do débito ao 

proceder à análise dos registros existentes em seus sistemas, a Parte 

Autora habilitou a linha telefônica de nº (65) 9.9903-5661; As partes 

firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Parte 

Autora habilitou a linha telefônica, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Pois bem; Compulsando os 

autos, o contrato, as faturas, observo que trata-se contratação da linha 

telefônica. Friso que a parte autora assinou o contrato com o demandado, 

restando evidente a relação jurídica. A inversão do ônus da prova não 

afasta o dever de o demandante provar suas arguições de forma mínima. 

Ademais, incumbe ao consumidor provar que pagou a dívida oriunda do 

contrato, uma vez que o requerido afirma que não houve o pagamento. No 

caso dos autos, a empresa demandada se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, eis que juntou aos autos o contrato celebrado com a consumidor 

comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do 

débito que ensejou a negativação controvertida. Neste ponto, cabe 

consignar que as assinaturas lançadas no contrato são coincidentes e 

similares àquela aposta no documento pessoal do autor;. Em casos 

semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

aopagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013) Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual OPINO por indeferir o pedido de declaração de inexistência de 

débito, bem como de indenização por danos morais. Do Pedido 

Contraposto: A requerida requereu a condenação do autor em pedido 

contraposto no valor total da negativação, qual seja R$ 159,36 (cento e 

cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos); Diante da comprovação 

da origem e relação jurídica demonstrada; ACOLHO pedido Contraposto e 

condeno o autor nesse sentido a pagar o valor de R$ 159,36 (cento e 

cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor 

tenta indicar a inexistência da relação jurídica e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. DISPOSITIVO: ISSO POSTO, após a análise dos fatos pela ótica 

de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: REJEITAR as 

preliminares de Incompetência; OPINO por reconhecer a relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus da prova em favor do Autor, consoante preconizado no artigo 6º, 

VIII. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto 

à declaração de inexistência de débito, e eventual indenização por danos 

morais, por ausência de falha na prestação de serviço, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do 

Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. ACOLHO pedido CONTRAPOSTO; 

e CONDENO o autor a pagar o valor de R$ 159,36 (cento e cinquenta e 

nove reais e trinta e seis centavos); À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Após 

o trânsito em julgado, caso o demandante efetue o pagamento voluntário 

da dívida e o requerido manifeste concordância, defiro , desde já, a 

expedição de alvará. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-40.2020.8.11.0001
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000185-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CUIABÁ, 17 de março de 2020. Visto 

etc. Trata-se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por KATIUSCIA THEREZINHA FURTADO 

RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S/A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS PRELIMINARES - DA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. De início, em defesa arguiu 

preliminar de ausência de condição na ação, por entender que a autora 

não comprovou a pretensão deduzida foi resistida pelo réu. Em análise, 

decido por AFASTAR a preliminar, visto que a autora alega desconhecer a 

dívida, no qual acosta extrato de negativação, desta forma verifico que a 

prova suficiente para propositura da ação. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 

A requerida arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, por entender 

sobre a idoneidade do comprovante de negativação acostado aos autos 

pelo requerente. Em análise, AFASTO a preliminar, verifico que o mesmo 

foi expedido pelo BOA VISTA SERVIÇOS, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA. Por fim, a requerida arguiu preliminar de ausência de 

pretensão resistida, por entender que a pretensão deduzida pela parte 

autora poderia ter sido solucionada administrativamente e que um mero 

aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por danos 

morais. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar, visto que não é 

necessário o exaurimento da via administrativa para propositura de ação 

no judiciário, e em relação a negativação indevida ultrapassa o mero 

dissabor. DA ANÁLISE DA REVELIA A requente manifestou pela revelia do 

Réu, por entender que foi devidamente citado/intimado, na à audiência de 

conciliação na data 20/02/2020, no entanto, deixou de apresentar defesa 

no prazo legal. Em análise, decido por INDEFIR o pedido, visto que o réu 

apresentou a defesa tempestivamente na data 02/02/2019. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No caso, a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir em favor da 

Autora, conforme assegurado pelo artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Alega a Autora que teve seu nome negativado 

indevidamente pelo Réu, no valor de R$ 625,27 (seiscentos e vinte e cinco 

reais e vinte e sete centavos), Data a Inclusão: 28/10/2017, contrato 

n°759795511000015FI. Contudo, a Autora esclarece que não reconhece a 

dívida em questão. Oportunizada a conciliação, restou infrutífera. Consto 

que autor não impugna a contestação, ciente do prazo; A requerida arguiu 

em defesa que Parte autora realizou uma renegociação de dívida realizada 

via Departamento de Recuperação de créditos. Contudo, não realizou o 

pagamento das parcelas celebradas no contrato. Pois bem. Para que o 

Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessária a presença de 

três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos 

fatos, vê-se que o Réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito da Autora, restando configurado o ato ilícito, nos termos 

do artigo 186 e 927 do C.C., com as negativações indevidas do nome da 

Autora. Isso porque a autora não reconhece a dívida com o Réu, o qual, 

por sua vez, em pese a requerida arguir que celebrou renegociação de 

dívida, não acostou nos autos o termo de renegociação assinado e não 

trouxe faturas em valores coincidentes à negativação. A requerida 

limitou-se trazer extratos unilaterais via telas sistêmicas, que não 

comprova a origem do débito negativado; O nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a conduta do Réu em cobrar valores sem demonstrar a 

origem, e, ainda, negativar o nome da Autora, os danos não teriam se 

concretizado. Vejamos o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em que 

pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente 

as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a 

plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a 

respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o 

perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o 

protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA ). (N.U 

1008890-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). Por essas 

razões, ACOLHO pedido do autor apenas para DECLARAR inexigíveis as 

dívidas cobradas pelo Réu, nos valores de R$ 625,27 (seiscentos e vinte 

e cinco reais e vinte e sete centavos), data a inclusão: 28/10/2017, 

contrato n°759795511000015FI. Por fim, QUANTO ANÁLISE DO DANO 

MORAL; diferente do alegado pela parte autora verifica que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado SPC/SERASA, das 

empresas (BANCO BADRESCO e SERV NOT PROT TIT DE CUIABA) em 

datas 2017 e 2019 que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ QUE 

NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE 

OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistente, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” DISPOSITIVO: ANTE EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para DECLARAR inexigíveis da 

dívida cobradas pelo Réu, no valor de R$ 625,27 (seiscentos e vinte e 

cinco reais e vinte e sete centavos), incluida 28/10/2017, determinando a 

exclusão em definitivo do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito. REJEITO todas as preliminares arguidas,. INDEFIRO o dano moral 

ante a incidência da sumula 385 STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS juiz leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000639-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAQUELINE JESUS DE MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 17 de março de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JAQUELINE JESUS DE MATOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. DAS PRELIMINARES De início, a requerida arguiu preliminar 

do indeferimento da petição inicial, por entender que o comprovante de 

endereço juntados nos autos pela autora, encontra-se em nome de 

terceiros, anexa um suposto contrato de aluguel aos autos, sendo este um 

mero documento preenchido, sem autenticação, sem assinatura de 

testemunhas, demonstrando informalidade. Em análise, AFASTO a 

preliminar, visto que verifico veracidade nos documentos acostado pela 

autora. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em defesa a requerida arguiu 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que a ausência de 

elementos necessários para o ajuizamento da ação. Em análise, decido 

por AFASTAR a preliminar visto que, a autora alega inexistência do débito 

e acosta nos autos extra de negativação. Desta forma entendo que as 

provas suficientes para propositura da ação. DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA À defesa tempestiva, a requerida questiona os comprovantes 

de negativação apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao 

comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo 

SPC BRASIL, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Em síntese narra a autora, que teve seu inserido nos 

cadastros restritivos de crédito, em virtude de suposta inscrição indevida 

pela parte ré, no valor de R$ 94,83 (noventa e quatro reais e oitenta e três 

centavos), gerado pelo contrato 0327232407. Sustenta não ter contratado 

qualquer dos serviços ofertados pela empresa Reclamada, não possuindo 

com esta qualquer relação jurídica. Houve a audiência de conciliação, sem 

acordo entre as partes. A requerida apresentou contestação arguindo, o 

débito contestado é devido por decorrer do inadimplemento da parte 

Autora quanto ao pagamento da utilização dos serviços efetivamente 

prestados pela Ré, a parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, linha (65)99699-9542, vinculado à conta 0327232407, pelo 

período de 01/11/2017 ATÉ 25/05/2018, através do plano controle. A 

requerente impugnou a defesa da requerida, e ratificou os pedidos da 

inicial. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se 

que o requerido apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou 

de comprovar o fato. A requerida não trouxe aos autos prova da origem 

dos débitos; bem como contrato que desse origem contratação de linha 

telefônica que legitimasse as cobranças aqui discutidas; Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas histórico de 

consumo, faturas e TELAS SISTEMICAS, que conforme entendimento 

jurisprudencial são provas unilaterais; O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 
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706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei. Ademais, conforme extrato acostados nos autos pela 

requerida, consta negativações posteriores no extrato apresentado, aqui 

não discutidas. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente ao valor R$ 94,83 

(noventa e quatro reais e oitenta e três centavos). CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetário do 

INPC, com juros de 1% a partir do evento danoso. REJEITO todas as 

preliminares arguidas ; Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste concordância 

com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021104-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021104-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS 

proposta por CELSO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 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. 

Deixo de acolher a PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, tendo em vista que, 

embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte 

reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da data da 

ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela 

data constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

31/10/2019, portanto, não tendo prazo inicial com a data da inclusão em 

02/12/2015 e havendo que se falar em prescrição. DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA EXTRATO E ENDEREÇO De início, tem-se que a Ré 

manifesta-se acerca do comprovante de endereço juntado à inicial. 

Observa-se que o mesmo, claramente, refere-se ao endereço da genitora 

do Autor, razão pela qual OPINO por aceita-los para todos os fins 

processuais, principalmente considerando o princípio da boa fé, 

preconizado no artigo 5º do CPC/15. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADA - LITISPENDÊNCIA Neste 

processo específico, para melhor compreensão dos fatos, faz-se 

necessária a análise das preliminares de litispendência e conexão em 

conjunto. Pois bem. Em consulta ao sistema, verifica-se que, o Autor 

distribuiu, contando com este processo, 04 feitos em desfavor da Ré, 

todos questionando débito e causa de pedir distintos, conforme se denota 

o próprio extrato; Nesse peculiar, tem-se que o artigo 337, §1º e 3º, 

conceitua a litispendência como a reprodução de ação anteriormente 

ajuizada, na qual tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o 

mesmo pedido, repetindo ação que está em curso. No entanto, os 

processo mencionado já fora sentenciado e após requerido desistência do 

feito, e, em nenhum deles, houve o julgamento do mérito propriamente dito 

da demanda, sequer a condenação da Autora em custas processuais, 

uma vez que neles foram reconhecido a conexão e após desistência. 

Assim, entendo que não há que se falar em litispendência, por se tratar de 

débitos e causa de pedir distintos, razão pela qual OPINO por indeferir o 

pedido de extinção do feito. DA INCOMPETÊNCIA RATIO TERRITORIAL A 

Ré manifesta-se acerca do comprovante de endereço juntado à inicial., 

posto autor colacionar comprovante de endereço em nome de terceiro; 

AFASTO pedido arguido, ante declaração de residência firmado junto 

documentos iniciais, aliado ao princípio da boa-fé processual; REJEITO 

preliminar. DA INÉPCIA NA INICIAL A requerida alega preliminar de inépcia, 

por entender que o autor realizou alegações completamente infundada, e 

sem juntar nenhuma prova de suas alegações. Entretanto o autor alega 

inexistência de débito pela empresa requerida acostando nos autos 

extrato de negativação, desta forma AFASTO a preliminar arguida pela 

requerida. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a 

serem enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que trata-se de prova meramente documental, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Autora afirma desconhecer a origem do suposto débito, 

incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido no valor 

R$ 147,76 (cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), 

Contrato sob nº 0002169188201511,disponibilizado em 02/12/2015, 

decorrente de suposto débito. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva, a Ré pontua que os valores cobrados representavam 

cobranças regulares, e que os débitos alegados desconhecidos pelo 

autor são pendências financeiras referentes ressaltar que todas as 

faturas questionadas nas 4 demandas foram emitidas, conforme será 

demonstrado, da unidade consumidora 2169188 , sendo a titularidade do 

autor em relação a tal UC o verdadeiro contrato que se discute . 

Impugnação apresentada., autor rechaça a contestação, pugnando que 

demandado não comprovou relação jurídica, origem do débito negativado, 

colacionando apenas telas sistêmicas ; DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente 

contenda versa acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º 

e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a 

Ré está mais apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela 

qual o i. Magistrado já concedeu a inversão do ônus da prova, à 

oportunidade em que se analisou a liminar, o que OPINO por ratificar, nesta 

ocasião, consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da Ré, faz-se 

necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano indenizável e 

nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus probatório, cabia à 

Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o 

direito da Autora. Apesar da Ré asseverar a legitimidade das cobranças, 

fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas 
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frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados. Pois bem. 

Compulsando os autos e o histórico de consumo trazido pela requerida, 

em que pese em nome do autor; apresenta endereço distinto do 

apresentado pelo autor; bem como não comprova origem do débito 

negativado; Os contratos numerados no extrato negativação não 

coincidem com faturas apresentadas pelo requerido; razão pela qual não 

há como acolher a verossimilhança das alegações da requerida Ademais, 

observa-se que a requerida não traz contrato assinado, ou documento 

pessoal da autora, afim de elidir os argumentos trazidos aos autos; não 

havendo como comprovar os aludidos débitos pela autora; Dessa feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Restou incontroverso as negativações pela reclamada nos 

órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 147,76 (cento e quarenta e 

sete reais e setenta e seis centavos), Contrato sob nº 

0002169188201511,disponibilizado em 02/12/2015. Ou seja configurando 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré 

representa falhas na prestação dos serviços, na medida em que efetua 

negativações pela reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

propiciar a segurança do efetivamente consumido, comportamento que 

viola os preceitos basilares da relação de consumo, em especial o artigo 

6º, VI, X, bem como à transparência precípua da politica nacional da 

relação de consumo. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria: No caso em tela, a Ré não demonstrou qualquer suporte à 

consumidora, seja com a prestação de informações claras e precisas. 

Pelo contrário, viu-se que a as cobranças continuaram em nome da 

autora, ensejando seus dados SPC/SERASA, tornando incontroversa a 

ilicitude de seus atos. Pois bem. Consigno que as reclamadas 

apresentaram uma única defesa, cuja peça contestatória encontra-se 

incompleta, tendo em vista a ausência de laudas, bem como a tese 

conclusiva, além disso, não há nos autos a juntada de qualquer 

documento apto a comprovar suas frágeis alegações. O que significa 

dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhes 

incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Assim, 

considerando a inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas alegações, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Assim, reconheço o ato 

ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 do C.C., posto que a 

conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos basilares do direito da 

consumidora, em especial o direito à informação, e à prestação de um 

serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos artigos 6º, III, VI e X, 

bem como violou a própria Resolução 414/10 da ANEEL. A aludida 

resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora é responsável 

pela prestação de serviço adequado, aos seus consumidores, bem como 

pelas informações necessárias à defesa de interesses, o que não se viu 

no caso em tela. Isso porque a Ré não demonstrou as reais razões para 

que não houvesse continuidade da prestação do serviço, sequer 

demonstrou ter atendido a consumidora com a qualidade exigida. Dessa 

feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15. Assim, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse a interrupção da 

energia, sem explicações plausíveis à consumidora, por dívida paga, 

sequer atendimento qualitativo ou suporte, os danos não teriam se 

configurado. Consequentemente, para fins de efetividade da prestação 

jurisdicional, e preservação do direito de ambas as partes, OPINO por 

declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima mencionadas, 

determinando as suas exclusão em nome da autora, sob pena de multa 

fixa que OPINO por arbitrar em R$ 300,00 (trezentos reais). DA ANÁLISE 

DOS DANOS MORAIS Nos casos de ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que o juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, 

com base na teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos 

danos que vier a causar a terceiros durante a prestação do serviço 

concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva da consumidora, o que aqui 

não se verifica. Sob esse contexto, no tocante à indenização por danos 

morais, não se pode deixar de reconhecer que o sofrimento advindo da 

ineficácia da prestação dos serviços de energia elétrica pela Ré, bem 

como pelo atendimento deficiente à consumidora, com a privação 

injustificada de serviço essencial, são fatos que indubitavelmente 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a recente 

jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL ÚNICA Turma Recursal ÚnicaRecurso Cível 

nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MTRecorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi Móvel 

S.A.Recorr idos:  Oi  Móvel  S.A. e Diomara Aparecida 

RochaEMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA 

DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.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 majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

Quanto a incidência da súmula 385 STJ, requerido; observo tratar-se de 

negativações posteriores aos débito aqui discutido; Afastando desde já 

sua aplicação; DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO E por tudo que dos 

autos consta, após analisar a versão fática e probatória apresentada por 

ambas as partes, , 1. AFASTO as preliminares arguidas pela requerida. 2. 

OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º 

do CDC, e por ratificar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII. 3. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para, 

CONDENAR a Ré que proceda exclusão dos valores cobrados nesse 

período DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes autos 

referente valor de R$ 147,76 (cento e quarenta e sete reais e setenta e 

seis centavos), Contrato sob nº 0002169188201511,disponibilizado em 

02/12/2015. 4. Quanto aos DANOS MORAIS, opino pela sua procedência 

parcial , que aliado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do ato 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para análise e homologação, 
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conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro desde já o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020973-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020973-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE REQUERIDO: 

HOTELARIA KELLY LTDA CUIABÁ, 6 de março de 2020. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS proposta por CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE em face 

HOTELARIA KELLY LTDA (RAIO DE SOL PRAIA HOTEL). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, mormente porque 

assim requereu a parte autora em audiência de conciliação. Inicialmente, a 

requerida argui PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA pelo fato que o 

contrato de prestação de serviços aqui discutido está em nome de terceira 

pessoa. De fato, o contrato objeto da lide tem como contratante pessoa 

estranha à lide, não tendo a autora comprovado que o pagamento do 

pacote de viagens tenha sido feito por ela. Assim, com relação aos danos 

materiais, entendo que a parte autora não é legítima para figurar no polo 

ativo da presente ação. O mesmo não ocorre com os danos morais, haja 

vista que a autora figurou no contrato discutido como hóspede e, como tal, 

perfeitamente possível que tenha sofrido danos em razão dos fatos 

alegados na inicial. Por estas razões, OPINO por ACOLHER 

PARCIALMENTE a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, tão somente com 

relação ao pedido de danos materiais, por entender que a parte autora não 

detém legitimidade para pleitear o ressarcimento de valor que não 

comprovou ter sido pago por si. Assim, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de danos 

materiais, nos termos do art. 485, VI do CPC. AFASTO a preliminar de 

inépcia, ante ausência de documento indispensável; por vislumbrar que os 

o documentos trazidos nos autos, são suficientes ao julgamento 

antecipado da lide e ao convencimento motivado deste juízo; Contudo, a 

falta de comprovação dos fatos alegados ensejaria, se fosse o caso, a 

improcedência da ação e não a sua extinção precoce; AFASTO a 

preliminar de conexão, em que pese requerida alegar que o presente 

processo foi distribuído em 15/12/2019 às 01:30h, enquanto que o 

processo de número 1018733-50.2019.8.11.0001 foi distribuído em 

28/11/2019 às 12:06. CONEXA ao processo de número 

1018733-50.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 2º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT, para que os processos sejam reunidos para decisão 

conjunto; Compulsando os autos número 1018733-50.2019.8.11.0001, em 

trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível; observo que já foi objeto de 

sentença; razão pela qual AFASTO a preliminar arguida; 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. Autora, objetiva, o recebimento de uma indenização 

por danos materiais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); O 

recebimento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Narra autor ter viajado de férias com sua 

família para Fortaleza, tendo se hospedado no hotel Promovido (Hotel Raio 

de Sol), através da compra de pacote de viagens junto à agência de 

turismo CVC. Relata que ao chegarem no hotel se depararam com a 

informação de que estava em obras, e que tal situação causou uma série 

problemas, tais como poeira, barulho e constrangimentos. Afirma que às 

06:00 da manhã os pedreiros começavam a trabalhar e fazer barulho, bem 

como que estes podiam enxergar dentro dos apartamentos, deixando 

constrangido quem estivesse ali dentro. Segue narrando que seus 

familiares ficaram frustrados porque a piscina do hotel estava interditada 

em razão das obras, bem como que os hóspedes tinham que tomar café 

da manhã no hotel vizinho. Destaca que, ao contratar o pacote de viagens 

junto à CVC, não foi informada de que o referido hotel estaria em obras, 

eis que jamais teria contratado a hospedagem se soubesse. No mérito, a 

reclamada afirma que a parte autora foi previamente informada das 

condições de sua hospedagem, discorrendo que qualquer alteração 

posterior seria de responsabilidade do estabelecimento hoteleiro. 

Assevera que no período de hospedagem da Promovente, o Hotel estava 

passando por uma manutenção preventiva, realizando a pintura de 

quartos localizados no segundo piso do hotel, bem como recolocando 

algumas cerâmicas que estavam causando infiltração em uma das 

paredes e realizando um pequeno reparo na piscina. Que referida 

manutenção se mostrou absolutamente necessária no momento, 

considerando que uma eventual infiltração nas áreas do hotel prejudicaria 

não apenas o Promovido; Ressalta que todo e qualquer serviço realizado 

no hotel é feito exclusivamente em horário comercial, com autorização 

para início após as 08h00 e término até as 17h30,. Afirma inexistir o dever 

de indenizar, uma vez que não caracterizado o dano moral, tampouco o 

material. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Pois bem. 

Analisando os autos, verifico que os documentos trazidos pela autora não 

demonstram ter havido qualquer prejuízo quanto à solicitação de 

hospedagem, tampouco que referidos reparos em nada impediram o 

normal funcionamento nas áreas comuns e nos quartos do hotel, bem 

como que a Promovida tomou todas as medidas necessárias a não causar 

quaisquer aborrecimentos aos hóspedes; Colacionando inclusive Avisos 

aos hóspedes quanto a realização da reforma; . Em que pese alegação 

autor; destaco ainda que a requerida colaciona cópia do Log Book da 

recepção, não consta qualquer reclamação ou solicitação de mudança de 

apartamento ou de hotel por parte da AUTORA; Entretanto, a reclamada 

em sua defesa trouxe a confirmação de reserva do quarto de hotel, em 

vernáculo, de onde se extrai que as informações acerca das condições 

do quarto reservado foram devidamente informadas ao consumidor. Com 

relação à importunação causada pelas obras, bem como seus horários e o 

caos alegado nada foi comprovado, sendo que a autora não juntou 

fotografias, vídeos, tampouco ofereceu a possibilidade de comprovar 

suas alegações através de testemunhas, mesmo tendo lhe sido 

oportunizado este meio probatório. Por mais que as obras possam ser 

consideradas como inconvenientes, a sua existência, por si só, não 

comprova o dano moral alegado na inicial. Ainda, a própria autora 

menciona que o hotel réu providenciou as instalações do hotel vizinho 

para que seus hóspedes tomassem o café da manhã e, conforme restou 

demonstrado na defesa apresentada, os hóspedes do réu ainda podiam 

utilizar a área de lazer e piscina do hotel vizinho, que pertence à mesma 

rede. Em consulta ao “google mapas”, verifica-se que o hotel vizinho 

(Iracema Travel) fica exatamente ao lado do réu, a uma distância de 

menos de 20 metros. Sendo assim, o que se comprova nos autos é que o 

réu tomou as providências que estavam ao seu alcance para minimizar os 

transtornos eventualmente causados pela obra em que estava passando. 

Assim, ainda que seja incontroversa a existência a reforma no hotel réu, 

entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito, não 

havendo provas acerca da falha na prestação de serviço sustentada pela 

autora, ônus que lhe incumbia. Assim, reputo que o dever de adequada 

informação a respeito do serviço, conforme preceitua o art. 6º, III, c/c art. 

31 , ambos do CDC, foi devidamente cumprido, desincumbindo-se a 

reclamada de seu dever de informar. Consigna-se que o reclamante não 

manifestou a necessidade de produção de outras provas. A não 

comprovação ainda que de mero lastro probatório de seu direito, 

considerando ser este ônus do reclamante, inviabiliza a prestação 
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jurisdicional. Quanto ao pedido dano material R$ 420,00 alegado pelo autor, 

não trouxe qualquer prova de que os danos requeridos, fosse objeto de 

ressarcimento ou prejuízo pelo autor; razão pela qual; Cabia este 

comprovar que em razão da sua hospedagem, arcou com tais valores; o 

que não ficou comprovado nos autos; Logo, as provas apresentadas pela 

reclamante foram insuficientes para que se desincumbisse do seu ônus, 

de modo que não se verifica a responsabilidade da reclamada pela 

ocorrência do dano, se é que existente. Desse modo, a ausência de 

outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do 

direito pleiteado pela parte reclamante, já que ausentes os elementos 

inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela 

reclamante de que efetivamente tenha havido a suposta falha na 

prestação do serviço. Assim, não fez a reclamante prova quanto aos 

fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito 

inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência 

uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: 3ª TURMA RECURSAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2545/2007. 

Número do Protocolo: 2545/ 2007. Data de Julgamento: 13-09-2007. E M E 

N T A: DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO 

CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. Não havendo provas para 

sustentar as alegações contidas na inicial, a solução que se impõe é a 

improcedência do pedido. Recurso conhecido e não provido. 1ª TURMA 

RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 3386/2006. RELATOR: DOUTOR YALE SABO MENDES. 

Número do Protocolo: 3386/ 2006. Data de Julgamento: 09-02-2007. E M E 

N T A: EMENTA – RECURSO CIVEL INOMINADO – DANO MORAL – 

EXPEDIÇÃO DE FATURA – AUSENCIA DE PROVA DO SUPOSTO DANO 

MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Inexistindo prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito e nexo de causalidade entre a 

emissão da fatura e os supostos danos suscitados pelo recorrido à luz do 

art. 333, I. do CPC, os danos morais apontados devem decorrer, 

necessária e diretamente, do inadimplemento da obrigação por parte da 

empresa reclamada, o que não restou demonstrado nos autos. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VERBAL. 

DANO MORAL.FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO 

DEMONSTRADO. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, os 

pressupostos da responsabilidade civil subjetiva são a conduta culposa 

ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de 

qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.Fato constitutivo 

do direito do autor não demonstrado. Inteligência do artigo 373, I do CPC. 

Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70083074872, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11- 2019)(TJ-RS - AC: 

70083074872 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de 

Julgamento:28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 

05/12/2019). Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material ou moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

reclamada na ocorrência do fato danoso. DISPOSITIVO: DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

AFASTO as preliminares arguidas pela requerida; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020231-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX APARECIDO DI MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020231-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAX APARECIDO DI MARTINI REQUERIDO: MIDWAY S.A.- 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de MIDWAY S/A CRÉDITO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO, e 

LOJAS RIACHUELO S/A.. O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Das 

Preliminares. Da Ilegitimidade Passiva arguida pela Requerida. (Lojas 

Riachuelo S/A), requerendo extinção do mérito com relação a LOJAS 

RIACHUELO S/A e mantida a real reclamada, MIDWAY FINANCEIRA S.A. - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face desta ser 

responsável por serviços relativos à gerência de cartão e fornecimento de 

serviço por terceiros. Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo a luz do que 

determina os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, paragrafo 1º do CDC, 

devendo os fornecedores e prestadores de serviço responderem pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade, possuindo legitimidade passiva para responder . Rejeito a 

preliminar de indeferimento da inicial arguida pela parte reclamada, pois 

sem nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, 

por lógica conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a 

alegação indeferimento da inicial, a não ser naqueles casos em que se 

inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a pretensão da parte em ver o 

pedido judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando de 

procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da 

informalidade (art 4, da Lei 9.099/95). Não merece acolhida a alegação DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, porquanto não se trata de causa complexa 

que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. No que tange a 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, arguida pela Reclamada, 

insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão.Assim, rejeito a preliminar. 

Pois bem. Em atento exame dos autos, verifico que a reclamante deixou de 
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aportar ao processo a quitação das faturas junto a requerida. Com isso, 

constato, neste momento, a ausência de irregularidade praticada pelo 

demandado, ante o disposto nas normas da resolução nº 4.549/2017 do 

Banco Central do Brasil (BACEN.) Logo, em razão da ausência dos 

requisitos legais, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. A causa 

de pedir funda-se na alegação do autor que é cliente da requerida e 

afirmando que constatou parcelamentos de fatura, em valor que acredita 

ser indevido, visto que supostamente não solicitou. Sustenta que entrou 

em contato com a Requerida para solucionar a contenda, Sobre o débito 

dos parcelamentos indevidos já adimplidos, isto é, desde o mês junho/2018 

até o mês Julho/2019, os quais totalizam o importe de R$ 932,10 

(novecentos e trinta e dois reais e dez centavos) quanto ao fato de não 

ter sido informado e muito menos autorizado o parcelamento, de certa 

forma foi o consumidor,ora Requerente, compelido a adimplir um débito que 

somente tomou ciência ao analisar o seu aplicativo em seu celular.. 

Pugnando ao final, pela Declaração de inexistência dos débitos de R$ 

932,10 (novecentos e trinta e dois reais e dez centavos); A restituição em 

dobro e devidamente atualizada e com juros o valor pago de forma 

indevida, os quais somam o importe de R$ 1.864,20 (mil oitocentos e 

sessenta e quatro reais e vinte centavos, bem como pugnou ainda pela 

condenação da empresa reclamada areparação por danos morais no 

importe R$ 10.000,00 (dez mil reais); A Reclamada por sua vez em sede 

de sua contestação aduziu a regularidade das cobranças, e que frente do 

espelho da fatura do cartão de crédito, vencimento em maio de 2018, bem 

como as anteriores, possuía informação clara e expressa, para 

atendimento às novas diretrizes do BACEN, ofertando ao autor a 

possibilidade de efetuar o pagamento i) total da fatura; ii) parcelado em até 

15 vezes fixas e sem juros; iii) e caso não escolhesse nenhuma das 

opções anteriores e realizasse o pagamento parcial, o saldo 

remanescente seria parcelado automaticamente em até 15 vezes com 

juros; Fundamento e Decido. Visando fazer prova de suas alegações, a 

Reclamada trouxe junto a contestação documentos obtidos no seu sistema 

interno. No entanto, assevera que a primeira fatura objeto desta demanda, 

com data de vencimento em 30.05.2018, totalizou para pagamento do valor 

de R$1.683,43, sendo que tal vencimento foi pago no dia 12/06/2018 

(13dias de atraso), aduzindo que diante do pagamento em valor menor que 

o total da fatura quando do pagamento efetuado em atraso, o saldo 

residual de R$ 106,99 (1.683,43 + 106,99 (juros e encargos pelo atraso) – 

1.683,43) foi parcelado automaticamente em doze vezes, com juros, de R$ 

19,62:. Referente a fatura com data de vencimento em 30.06.2018, 

assevera a requerida que o autor possui a mesmo a conduta, sendo que 

esta totalizou então para pagamento o valor de R$1.650,62, sendo que tal 

vencimento foi pago no dia 17/07/2018 (17 dias de atraso), sem a inserção 

de juros e encargos, pelo atraso, conforme termos do contrato .Desta 

feita, diante ao pagamento em valor menor que o total da fatura quando do 

pagamento efetuado em atraso, o saldo residual de R$ 129,84 (1.650,62 + 

129,84 (juros e encargos pelo atraso) – 1.650,62) foi parcelado 

automaticamente em uma vez, com juros, de R$ 138,04: A requerida via de 

contestação, demonstra que o autor efetuou os pagamentos das faturas 

alegadas com atraso, pagas de forma parcial; o que gerava saldo devedor 

a ser parcelado pela requerida; conforme demonstra as faturas trazidas 

aos autos; Ou seja o débito referente alegado pelo autor , ora objeto da 

ação de inexistência de R$ 932,10 (novecentos e trinta e dois reais e dez 

centavos), são fruto de saldo remanescente , diante do saldo devedor 

pago com atraso, e parcelado pela requerida; razão pela qual não como 

acolher pedido autor nesse sentido; Destaco que a contenda se baseia na 

Resolução BACEN nº 4.549/17, a qual, em seu artigo 01º, parágrafo único, 

determina que o saldo devedor do cartão de crédito não liquidado 

integralmente no vencimento da fatura, poderá ser objeto de parcelamento 

por parte da administradora do cartão; A ré informou os valores devidos 

na fatura, dando a opção de parcelamento, pagamento mínimo ou 

pagamento integral. Ciente de tais opções, a autora traz extrato da fatura 

do seu cartão com os pagamentos referentes ao parcelamento que 

somados todos, chega R$ 932,10 (novecentos e trinta e dois reais e dez 

centavos); Como é cediço, Resolução determina que o saldo devedor 

quando não adimplido integralmente até a data do seu vencimento, 

somente pode ser financiado na modalidade de crédito rotativo até o 

vencimento da fatura subsequente e após, deverá ser financiado através 

de linha de crédito com parcelamento cuja taxa de juros seja mais benéfica 

ao consumidor. Na ocasião, os documentos acostados pela Reclamada, 

especificam os encargos incidentes do pagamento parcelado, pelo que 

torna claro para o futuro aderente a cobrança. Desse modo, não se 

sustenta a alegação de que o pagamento foi cumprido em sua 

integralidade com o pagamento fixado pelo autor, inexistindo os juros, pois 

além de feito fora do prazo, outrora já estabelecido e anuído pela autora. 

Ademais disso, a capitalização mensal de juros, quando expressamente 

pactuada, é admitida, segundo entendimento jurisprudencial consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse raciocínio, trata-se de contrato 

perfeitamente válido, cujo princípio vinculante obriga as partes ao 

cumprimento do estipulado, como se suas cláusulas fossem preceitos 

legais, caracterizando o chamado pacta sunt servanda . O referido 

princípio, embora temperado pela necessidade de observância da função 

social do contrato, da probidade e da boa-fé, em seu prisma objetivo, 

ainda continua plenamente válido em nosso ordenamento jurídico. Assim, 

têm os contratantes plena liberdade de pactuar normas a gerarem efeitos 

entre si, desde que estas não venham a ofender interesses sociais 

previstos na Constituição. O reclamado, em sede de contestação, carreou 

aos autos, faturas de compra, onde o autor colaciona os próprios extratos 

dos débitos e, por consequência, a relação negocial. Entendo que o 

parcelamento foi efetivamente contratado, por não ter sido pagos as 

faturas em datas fixadas, deixando autor de cumprir a integralidade do 

débito. Restando saldo pelo atraso, sendo regular a sua cobrança com 

base na resolução do BACEN nº 4.549/17. Bem como não ficou 

demonstrada o DANO MORAL, haja vista que embora alegando cobranças 

abusiva, quer teve seu nome incluído no cadastro SPC/SERASA; Insta 

consignar que o reclamante embora impugnado as provas constantes na 

contestação de forma genérica. Dessa forma, ausente comprovação de 

qualquer ato ilícito por parte da reclamada, não há falar em dano moral, 

quanto mais indenizável. Nesse passo, possível dizer que as assertivas 

da parte autora não se revestem da verossimilhança necessária à 

procedência do pleito, porquanto ainda que haja a inversão do encargo 

probatório, a parte hipossuficiente não fica isenta de tornar aceitável suas 

afirmações. Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GARANTIA 

ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ALEGAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer prova que o consumidor foi 

obrigado, por imposição da Recorrida, a aceitar a garantia estendida do 

produto adquirido, pois o valor da garantia estendida, R$ 8,34, foi cobrado 

em documento separado "Termo de Garantia Complementar", mantém-se a 

sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios 

fundamentos, que considero integrado a este voto. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 2. 

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (Recurso Cível Inominado nº 3818/2011, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir 

Alaércio dos Santos. j. 10.05.2012, unânime, DJe 22.05.2012). Ainda 

sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o 

objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua 

atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de 

produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o 

consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. 

Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do 

Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5). (grifei) Desta 

feita, não é cabível no presente caso o dano material tampouco o dano 

moral, pois o conjunto probatório apresentado pela reclamante não 

comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, conforme já 

explanado. 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. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. AFASTO as preliminares arguidas pela 
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requerida; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Giovanni Ferreira De Vasconcelos Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013264-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013264-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA LOPES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida MARCELO DE OLIVEIRA LOPES em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III – NÃO PADRONIZADO. Decido. A 

requerida em contestação argui ILEGITIMIDADE PASSIVA - com 

fundamento que o crédito, objeto da lide, possui titularidade inicialmente 

pertente à Via Varejo S/A em razão de contrato entre a parte autora e a 

referida empresa o qual foi cedido à empresa Ré diante da inadimplência 

do contrato crédito foi novamente cedido, sendo recomprado pela Via 

Varejo ;Diante da ausência de comprovação, bem como pelo extrato 

SPC/SERASA anexo inicial, em que fundamenta a pretensão em face FIDC 

IPANEMA VI não padronizado; AFASTO a preliminar arguida No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que as inserções junto aos 

órgãos de proteção ao crédito constam da data de 30/05/2015 no valor de 

R$ 317,11(trezentos e dezessete reais),, é indevida;. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Na peça 

contestatória a parte reclamada afirma que que a Ré realizou um regular 

endosso translativo com a empresa Via Varejo S/A adquirindo o crédito do 

referido contrato,objeto da lide, pelo qual o credor de uma obrigação, no 

caso a Via Varejo S/A chamada cedente, transfere a um terceiro, 

chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, 

independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. 

Aduz que empresa acionada não realizou a referida cobrança no sentido 

de praticar uma conduta ilícita ou constrangimento ilegal em desfavor do 

Autor. Diferentemente do que a parte autora alega, a cobrança que gerou 

a negativação de seu nome refere-se ao crediário realizado com esta Ré,. 

Todavia, verifico que não há comprovação da cessão, tampouco 

documentos que comprovem a origem do débito. Ou seja, se a dívida foi 

originada por contrato com VIA VAREJO; caberia ao menos a 

RECLAMADA juntar nos autos comprovação da adesão e respectiva 

assinatura da reclamante comprovando a origem; Assim, a parte autora 

impugna o crédito primitivo, sustentando, com razão, que não há relação 

jurídica com a reclamada. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida na data de 30/05/2015 no valor de R$ 317,11 

(trezentos e dezessete reais), mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. 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. Importa consignar que a cessão de crédito em si, é permitida pelo 

ordenamento jurídico, no entanto, o artigo 290 do C.C. deixa claro que ela 

não terá eficácia em relação ao devedor, se ele não for devidamente 

notificado por escrito público ou particular pela empresa cedente, 

comportamento que não se viu no caso em tela. Ressalta-se que o 

contrato de cessão deveria estar de posse do Réu, o qual deve assegurar 

a idoneidade do crédito que lhe foi cedido, principalmente antes de 

providenciar a negativação. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, 

tem-se que da defesa do Réu, extraem-se alegações que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer 

legitima a cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja 

por negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE 

OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA 

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO–DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, 

R i ca rdo  Fe rnandes  P imen t a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0026340-4.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Abr. 2018.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 
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negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

anular o débito ora discutido, incluido data de 30/05/2015 no valor de R$ 

317,11 (trezentos e dezessete reais e onze centavos); declarando-o 

inexigível. 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. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da 

negativação mais antiga – 30/05/2015 - e correção monetária a partir 

desta data, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Giovanni 

Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário do débito e o demandante manifeste concordância com o 

depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013557-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY ESTEFANE SILVA SOUZA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KELLY ESTEFANE 

SILVA SOUZA ASSIS em face da MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA. Decido. Tem-se que a autora em impugnação, 

suscitou a possível incompetência do juizado, ante a suposta necessidade 

de realização de prova pericial grafotécnica nos documentos apresentado 

à defesa. Todavia, entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos, 

assinatura da autora é similar aos documentos RG e procuração trazidos 

incial é suficiente para o julgamento da lide com o convencimento 

motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO pelo 

NÃO ACOLHIMENTO do pedido, afastando a preliminar arguida . No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que seja declarada a inexigibilidade do débito e condenada a Empresa 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, causada por 

suposta inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao débito cuja importância corresponde ao valor de R$ 

213,04 (duzentos e treze reais e quatro centavos), e R$ 213,03 (duzentos 

e treze reais e três centavos), . A requerida em contestação assevera 

que a autora, após prévio cadastro em 09/01/2019, recebeu seu catálogo 

de produtos e efetivamente realizou o pedido dos produtos elencados na 

documentação anexo, o que gerou a emissão do boleto para pagamento 

da mercadoria, e, em razão do não pagamento, sua negativação; 

Assinatura lançada na Procuração encartada no evento de n° 01; Aduz 

que não há quanto à regularidade da assinatura da Requerente lançada no 

cadastro, e efetivo recebimento dos produtos uma vez que se encontra 

idêntica àquela lançada nos documentos trazidos junto à Petição Inicial 

vejam as similaridades. Documento encartado à exordial, e Documento 

entregue no ato do efetivo cadastro junto à Empresa RG.: No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a 

reiterar a negativa de contratação aduzida em inicial. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos 

o contrato de adesão a serviços bancários devidamente assinado pela 

parte autora e farta documentação que legitima a cobrança, bem como a 

negativação em razão da inadimplência. Friso que restou comprovado pela 

documentação anexa à contestação que a parte Autora, aderiu o Contrato 

junto a empresa MATOS COM DE PERFUMES E COSM. 70880825 com data 

débito 29/05/2019 23/06/2019 no valor R$ 213,03, bem como; MATOS COM 

DE PERFUMES E COSM. 70880824 data 29/04/2019 24/05/2019. A 

requerida ainda contestação colaciona Nota Fiscal de pedido nº 00005840, 

com assinatura da autora em data 13/03/2019, bem como Cadastro de 

revendedor autônomo assinado em data 09 de janeiro de 2019 com cópia 

RG; CTPS, foto, comprovante de endereço. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das dos 

débitos que deram ensejo à negativação pela reclamada. Essas premissas 
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forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Por outro lado, acolho parcialmente o pedido 

contraposto da reclamada em reaver seu crédito na referente à soma das 

faturas em aberto, no valor R$ 470,30 (quatrocentos e setenta reais e 

trinta centavos), conforme demonstrativo de débitos. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. CONDENO ainda a 

autora ao pedido CONTRAPOSTO, no valor de R$ R$ 470,30 (quatrocentos 

e setenta reais e trinta centavos), incidência de juros de 1% apartir da 

citação e correção partir da sentença; Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o demandante efetuar o pagamento voluntário após o trânsito 

em julgado, e havendo concordância do demandado, defiro, desde já a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022368-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por SUELLEN ALVES DA 

SILVA MARTINS, em face de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA. DAS PRELIMINARES - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

De início, a requerida arguiu preliminar do deferimento da justiça gratuita, 

por entender que a autora sequer colacionou demonstrativo bancário ou 

mesmo cópia de sua CTPS. AFASTO a preliminar com fundamento ao 

artigo 54 da lei n° 9.099/95 estatui que o acesso ao Juizado Especial 

independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas 

ou despesas. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Em defesa a requerida 

arguiu preliminar de interesse de agir, por entender que a requente não é 

titular de um direito, visto que não foi realizado o pagamento do boleto, fato 

que autoriza que a Requerida busque maneiras para tentar receber o que 

lhe é devido. Em análise, a requerente alega que teve seu nome 

negativado e desconhece a dívida, acosta nos autos o extrato de 

negativação, por essa razão AFASTO preliminar por entender que a prova 

necessária para propositura da ação. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

A requerida arguiu preliminar da inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, por entender que a autora que a relação existente entre as 

partes não é de consumo, e sim, COMERCIAL. Porém, destaco que não 

junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de comprovar sua 

impugnação. É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz 

menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco frequente, não é 

impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o 

fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode 

ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, 

ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). "Um dos 

aspectos mais relevantes do Código de Defesa do Consumidor é a 

possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, [do 

CDC]. [...] façamos algumas observações importantes sobre esta inversão 

[...]: É ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se trata de inversão 

automática por força de lei (ope legis). Obs: no CDC, existem outros casos 

de inversão do ônus da prova e que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; 

art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A PRELIMINAR, em face dos 

fundamentos acima demonstrados. DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. Por fim, a requerida arguiu preliminar da 

impossibilidade da inversão dos ônus, por entender que não reconhece a 

existência de relação de consumo no caso posto. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. Posto 

isso, AFASTO a preliminar da inversão do ônus da prova. DA ALEGAÇÃO 

DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Na impugnação a autora manifestou pela 

preliminar de litigância de má-fé, por entender que a parte Requerente, 

apenas se utilizado do seu direito de ação, o qual é constitucionalmente 

reconhecido, para pleitear um direito que acredita ser detentora. Em 

análise, AFASTO a preliminar, visto que a requerida acosta nos autos 

contrato de revenda com a autora, desta forma verifico que a autora tenta 

alterar os fatos. DA NECESSIDADE DO EXAME GRAFOTÉCNICO. Por fim, a 

requerida elencou preliminar da necessidade do exame grafotécnico, por 

entender que os documentos acostados nos autos pela parte Requerida 

em sede de contestação, se trata de erro grosseiro ao passo de ser 

detectado a olho nu, uma vez que a parte requerente não reconhece 

nenhum documento ou assinatura. Em análise, AFASTO a preliminar, visto 

que as assinaturas são similares, idênticas ao documentos apresentados 

pelo autor;. Pois bem; Em síntese, alega o autor teve indevidamente seu 

nome inscrito aos órgãos de proteção ao crédito, as seguintes 

ocorrências sendo em 04/03/2019 valor de R$ 99,50 (noventa e nove 

reais e cinquenta centavos), no dia 08/03/2019 no valor de R$ 308,91 

(trezentos e oito reais e noventa e um centavos), no dia 05/04/2019 no 

valor de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) e no dia 

07/04/2019 no valor de R$ 308,91 (trezentos e oito reais e noventa e um 

centavos). Ofertada conciliação, restou infrutífera. A requerida em defesa 

tempestiva, arguiu que a autora é revendedora de produtos desde o ano 

de 2019, e que antes de ter seu nome negativado realizou a aquisição de 

outros produtos, e, portanto, já se encontrava ciente das condições de 

pagamento e consequências em caso de inadimplência. A requerente 

impugnou a defesa da requerida, e manifestou pela procedência dos 

pedidos na inicial. Pois Bem, Fundamento. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 
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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. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a 

Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora está em 

débito com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos 

o cadastro de revendedor assinado, termo de referência assinado, cópia 

do RG, cópia do endereço, fotos da autora e da genitora, extrato de 

pedido assinado e fatura em aberto, débito que ensejou a negativação 

controvertida. Neste ponto, em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DÍVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013) . Friso que restou comprovado pela 

documentação (Cadastro de Revenda Autônomo,em 05 de janeiro de 

2019), Termo de Referência pessoais; RG, foto digitalizada, Comprovante 

de Endereço, Comprovante recebimentos via Nota Fiscal nº. 00250428; NF 

00251127, com data 11/01/2019; à contestação que a parte Autora 

realizou regular contratação. Esse fato ensejou a pendência atual, que foi 

devidamente cobrada, nos termos da legislação vigente. Sendo assim, 

restou comprovado a origem dos débitos, contraídos pela autora, quando 

da contratação serviços com requerida; Razão pela qual não há como 

acolher pedido de inexistência de relação jurídica; Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das parcelas da compra a crédito que deram ensejo à 

negativação pela reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A requerida requereu a condenação do autor em 

pedido contraposto no valor total da negativação, qual seja R$ 974,98 

(novecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos); Diante 

da comprovação da origem e relação jurídica demonstrada. DEFIRO o 

pedido e condeno o autor nesse sentido a pagar o valor de R$ 974,98 

(novecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as provas trazidas pela parte autora e 

as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má 

fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DEFIRO o pedido CONTRAPOSTO; e CONDENO o autor a pagar o 

valor de R$ 974,98 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% 

apartir da citação. DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, após o trânsito em julgado, caso o demandante efetue o pagamento e 

o requerido manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022154-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO WELITON DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 16 de março 

de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCIO WELITON DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DAS PRELIMINARES: 

Deixo de acolher a preliminar de prescrição, em que pese as negativações 

discutidas pela parte autora nestes autos foram incluídas pela 

Concessionária requerida em 11/12/2015; tendo em vista que, embora o 

prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte reclamada, é 

certo que seu termo inicial começa a contar da data da ciência inequívoca 

da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela data constante do 

extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 20/12/2019, 

portanto, não havendo que se falar em prescrição. De início, tem-se que a 

Ré manifesta-se acerca do comprovante de endereço juntado à inicial. 

Observa-se que o mesmo, claramente, refere-se ao endereço da genitora 

do Autor, razão pela qual OPINO por aceita-los para todos os fins 

processuais, principalmente considerando o princípio da boa fé, 

preconizado no artigo 5º do CPC/15. Quanto a preliminar de Incompetencia 

territorial, posto autor colacionar comprovante de endereço em nome de 

terceiro; AFASTO pedido arguido, ante declaração de residência firmado 

junto documentos inicial, aliado ao princípio da boa fé processual; REJEITO 

preliminar; Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência da ação no ID 29870043, alegando 

suposta necessidade de produção de prova pericial. Entretanto, o 

reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação 
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no, inclusive juntando farta documentação que comprova a relação 

contratual entre as partes (Confissão dívida, com documentos RG), e 

ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Apesar de o enunciado 90 

do FONAJE, definir que o pedido de desistência do autor implicará extinção 

do processo sem julgamento do mérito, é certo que tal posicionamento não 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Entendo que, a intimação do 

réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível 

com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar 

as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO sem resolução do mérito da parte reclamante, e passo a 

decidir a lide. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, alegando que não 

reconhece os débitos oriundos da contratação. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia À 

Requeridas comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito. A parte ré, em contestação, logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança (R$ 95,80 e R$ 142,00 (data de 

11.12.2015 – contrato n° 07.00000020151493398252 e nº 

07.0000020151493311447),)por meio de elementos de prova que indicam 

a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, sequer foram impugnados. A 

reclamada apresentou nos autos o Confissão de Dívida; Parcelamento, 

devidamente assinado pela parte autora em 06 de janeiro de 2015; com 

cópia CTPS; CPF; A origem dos débitos conforme TOI, referente a 

recuperação de consumo da Unidade Consumidora Nº 2167187-0, no 

enedereço AVENIDA D 24 QD 09 LOTE 24 / RES. ALTOS DO PQ II; 

conforme Termos de Inspeções juntados, e demais documentos que 

legitimam a cobrança, bem como a consequente negativação em razão da 

inadimplência de várias faturas. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados pela reclamada e os 

apresentados na inicial dispensa aludido recurso, e a autora não impugnou 

os documentos. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação ao pedido 

contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento, nos termos 

do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido 

contraposto, deve-se levar em conta o valor da negativação, que perfaz o 

montante de R$ 95,80 e R$ 142,00 (data de 11.12.2015 – contrato n° 

07.00000020151493398252 e nº 07.0000020151493311447); REJEITO o 

pedido quanto ao valor ilíquido de R$ 8,783.62 (oito mil e setecentos e 

oitenta e três reais e sessenta e dois centavos)ora requerido; . 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. REJEITO as preliminares 

arguidas; ACOLHO parcialmente pedido contraposto, CONDENO o autor R$ 

95,80 e R$ 142,00 a pagar a requerida, com incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir da citação e juros de 1% a partir da sentença; 

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. GIOVANNI FERREIRA 

DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, caso o demandante efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e havendo concordância do demandado, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020184-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRANÇA INDEVIDA 

C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta JOANA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, em face PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A Cred Fin e Investimento. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Alega 

autor que, a fim de quitar a dívida, realizou parcelamento junto ao 

suplicado no valor mensal de R$ 327,40, com vencimento no dia 25. 

Assevera que, em 19/09/2019, constatou a cobrança na quantia de R$ 

527,17, em razão de suposto juros e correção monetária pelo atraso. 

Registra que o demandado incluiu seu nome no rol de mal pagadores. 

Assegura que efetuou o pagamento devidamente da parcela. Requer, em 

tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova; No mérito, requer 

fazer constar o valor real pactuado no acordo, no valor de R$ 327,40 

(Trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), sendo pagos em 06 

(sete) parcelas iguais, vez que já houve o pagamento da 1ª parcela; No 

caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de 

indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida de 

seu nome, . Pois bem. Em atento exame dos autos, verifico que a 

reclamante deixou de aportar ao processo a quitação das faturas junto a 

requerida. Com isso, constato, neste momento, a ausência de 

irregularidade praticada pelo demandado, ante o disposto nas normas da 

resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BACEN.) Logo, em 

razão da ausência dos requisitos legais, o indeferimento do pleito é medida 

que se impõe A causa de pedir funda-se na alegação do autor que é 

cliente da requerida e afirmando que constatou parcelamentos de fatura, 

em valor que acredita ser indevido,. Sustenta Autora que a mesma 

parcelou TODA sua divida em 07 parcelas de igual, valor qual seja, R$ 

327,40 (Trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), sendo que 

para efetivação do acordo e manutenção deste, a mesma deveria realizar 

o pagamento das demais faturas todo dia 25 dos meses subsequentes; 

Ocorre que , na data do dia 19/09/2019 como a empresa havia pagado seu 

vale refeição em dinheiro, a mesma foi até a loja da Ré para efetuar o 

pagamento da segunda parcela referente ao acordo. Deparou com a 

cobrança da parcela no valor de R$ 527,17 (Quinhentos e vinte e sete e 

dezessete centavos). Assevera que, imediatamente questionou com a 

atendente, pois aquele valor da fatura estava errado o seu acordo foi em 

07 parcelas iguais no valor de R$ 327,40 (Trezentos e vinte e sete reais e 

quarenta centavos) e não aquele. A Reclamada por sua vez em sede de 

sua contestação aduziu a regularidade das cobranças, e que frente do 

espelho da fatura, a autora efetuou o pagamento em considerável atraso, 

conforme consta a fatura juntada pela autora. A fatura de vencimento 

25/08/2019, fora paga no dia 06/09/2019, ou seja, a autora esteve em 

atraso 12 (doze) dias. Aduz que o pagamento realizado fora processado 

apenas na fatura do mês de agosto, logo não houve o processamento do 

acordo de parcelamento, diante do atraso do pagamento. Dessa forma o 

saldo foi enquadrado e que por sua vez gerou juros e encargos, que 

também não foram adimplidos e que por sua vez foi encaminhado para 

inscrição nos órgão de restrição ao crédito.; Visando fazer prova de suas 

alegações, a Reclamada trouxe comprovante de pagamento da fatura 

parcelada, com data de vencimento em 25/08/2019, referente a 1ª parela, 

esta com data de pagamento dia 06/09/2019, conforme ID 27220879; A 

requerida via de contestação, demonstra que o autor efetuou os 

pagamentos das faturas alegadas (1 Parcela do acordo) com atraso, ou 

seja dia 06/09/2019,; Ou seja o débito referente alegado pelo autor, ora 

objeto no valor R$ 527,17 (Quinhentos e vinte e sete e dezessete 

centavos)., o saldo devedor da 2ª parcela com encargos e juros por 

atraso na 1ª parcela, cobradas na segunda parcela e por falta de 

pagamento a sua respectiva inclusão nos órgãos de proteção ao crédito; 

razão pela qual não como acolher pedido autor nesse sentido; Destaco 

que a contenda se baseia na Resolução BACEN nº 4.549/17, a qual, em 

seu artigo 01º, parágrafo único, determina que o saldo devedor do cartão 

de crédito não liquidado integralmente no vencimento da fatura, poderá ser 

objeto de parcelamento por parte da administradora do cartão; A ré 

informou os valores devidos na fatura, dando a opção de parcelamento 07 

parcelas de igual, valor qual seja, R$ 327,40 (Trezentos e vinte e sete 

reais e quarenta centavos), sendo que para efetivação do acordo e 

manutenção deste, a mesma deveria realizar o pagamento das demais 

faturas todo dia 25 dos meses. Na ocasião, os documentos acostados 

pela Reclamada, especificam os encargos incidentes do pagamento 

parcelado, pelo que torna claro para o futuro aderente a cobrança. Não há 

como acolher o mérito com fundamento no valor real pactuado no acordo, 

de R$ 327,40 (Trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), sendo 

pagos em 06 (sete) parcelas, vez que, pois além de feito fora do prazo ou 

seja primeira parcela paga pelo autor, com data de vencimento dia 25; 

somente foi paga em data 06/09/2019, incluindo encargos para próxima 

fatura, o que aconteceu; Destaco que autor não impugnou a contestação, 

ciente do prazo. O que torna controverso suas alegações, deixando de 

impugnar a defesa; Ademais disso, o fato de pagar parcela em atraso, 

gera a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, é 

admitida, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Nesse raciocínio, trata-se de contrato perfeitamente 

válido, cujo princípio vinculante obriga as partes ao cumprimento do 

estipulado, como se suas cláusulas fossem preceitos legais, 

caracterizando o chamado pacta sunt servanda . O referido princípio, 

embora temperado pela necessidade de observância da função social do 

contrato, da probidade e da boa-fé, em seu prisma objetivo, ainda continua 

plenamente válido em nosso ordenamento jurídico. Assim, têm os 

contratantes plena liberdade de pactuar normas a gerarem efeitos entre si, 

desde que estas não venham a ofender interesses sociais previstos na 

Constituição. O reclamado, em sede de contestação, carreou aos autos, 

faturas de compra, onde o autor colaciona os próprios extratos dos 

débitos e, por consequência, a relação negocial. Entendo que o 

parcelamento foi efetivamente contratado, por não ter sido pagos as 

faturas em datas fixadas, deixando autor de cumprir a integralidade do 

débito. Restando saldo pelo atraso, sendo regular a sua cobrança com 

base na resolução do BACEN nº 4.549/17. Bem como não ficou 

demonstrada o DANO MORAL, haja vista que embora alegando cobranças 

abusiva, quer teve seu nome incluído no cadastro SPC/SERASA; Dessa 

forma, ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da 

reclamada, não há falar em dano moral, quanto mais indenizável. Nesse 

passo, possível dizer que as assertivas da parte autora não se revestem 

da verossimilhança necessária à procedência do pleito, porquanto ainda 

que haja a inversão do encargo probatório, a parte hipossuficiente não 

fica isenta de tornar aceitável suas afirmações. Nesse sentido: SÚMULA 

DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA 

CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO 
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AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer prova que o 

consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a aceitar a garantia 

estendida do produto adquirido, pois o valor da garantia estendida, R$ 

8,34, foi cobrado em documento separado "Termo de Garantia 

Complementar", mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido 

inicial, por seus próprios fundamentos, que considero integrado a este 

voto. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. 2. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente as 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face 

ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (Recurso Cível Inominado nº 

3818/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 10.05.2012, unânime, DJe 

22.05.2012). Ainda sobre o tema, reproduz-se lição doutrinária do Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por 

base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se 

facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica 

dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, 

ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” 

(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código 

do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 354-5). (grifei) Desta feita, não é cabível no presente caso o dano 

material tampouco o dano moral, pois o conjunto probatório apresentado 

pela reclamante não comprovou a ocorrência do fato constitutivo de seu 

direito, conforme já explanado. 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. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. AFASTO as preliminares arguidas pela 

requerida; REVOGO a tutela provisória concedida anteriormente; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Giovanni Ferreira De Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021965-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADAVILSON NUNES DA TRINDADE REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 12 de março de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ADAVILSON NUNES DA TRINDADE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. A demandada argui em preliminar a quanto a inversão do 

Ônus da Prova, com base nos incisos da que não há verossimilhança nas 

alegações da autora e hipossuficiência; Porém, destaco que não junta 

nenhuma contraprova capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. 

AFASTO a Preliminar na contestação da Ré, da Inversão do Ônus da 

Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA De início, tem-se que a Ré ir resignar-se à respeito 

da idoneidade do extrato apresentado pelo Autor à inicial. No entanto, 

AFASTO a preliminar e aceitar o documento, uma vez que o mesmo foi 

expedido pelo SCPC, e, ainda, considerando que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova ao aludido documento. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ultrapassada a preliminar, no 

MÉRITO, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassada 

essa nuance, sem mais preliminares, analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em atenção ao artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Em síntese, alega o Autor que, inexista 

relação jurídica entre as partes, teve seu nome negativado indevidamente 

pela Requerida, no valor R$251,34 (Duzentos e cinquenta e um reais e 

trinta e quatro centavos), disponível em 03/11/2019, alega que sequer 

contratou serviços referentes a essa negativação, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a 

Requerida defende a existência do débito ao proceder à análise dos 

registros existentes em seus sistemas. As partes firmaram contrato de 

prestação de serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha 

telefônica de nº 65996505865 o plano de serviços, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré; 

Consto que autor impugna de fora genérica; se quer contrapõe o contrato 

anexado pela requerida em contestação, bem como não requereu 

nenhuma prova; Pois bem; Fundamento. Compulsando os autos, o 

contrato, observo que se trata contratação da linha telefônica; A inversão 

do ônus da prova não afasta o dever de o demandante provar suas 

arguições de forma mínima. Ademais, incumbe ao consumidor provar que 

pagou a dívida oriunda do contrato, uma vez que o requerido afirma que 

não houve o pagamento. No caso dos autos, a empresa demandada se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos o contrato 

celebrado com a consumidor comprovando a relação jurídica havida entre 

as partes e a origem dodébito que ensejou a negativação controvertida. 

Neste ponto, cabe consignar que as assinaturas lançadas no contrato são 

coincidentes e similares àquela aposta no documento pessoal do autor; Em 

casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. 

DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE 

FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E NDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 70056902687, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 13/11/2013) Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que a demandada apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de declaração de inexistência de débito, bem 

como de indenização por danos morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A 

requerida requereu a condenação do autor em pedido contraposto no 

valor total da negativação, qual seja R$251,34 (Duzentos e cinquenta e um 

reais e trinta e quatro centavos), diante da comprovação da origem e 

relação jurídica demonstrada; DEFIRO o pedido e condeno o autor nesse 

sentido a pagar o valor de R$ 251,34 (Duzentos e cinquenta e um reais e 

trinta e quatro centavos) DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar 

que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a 

inexistência da relação jurídica e débito devidamente comprovados nos 

presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. CONDENO ainda a autora ao pedido 

CONTRAPOSTO, no valor de R$251,34 (Duzentos e cinquenta e um reais e 

trinta e quatro centavos), incidência de juros de 1% apartir da citação e 

correção partir da sentença. REJEITO todas a preliminares arguida pela 

requerida. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013618-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013618-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA CUIABÁ, 8 de 

março de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Trata-se AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA 

proposta por RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA e LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA em face de: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA A Demandada assevera que, em 

relação à eventuais vícios da construção, que as chaves foram entregues 

em 20 de outubro de 2015 (termo de entrega acostado aos autos). No 

entanto, reclama dos supostos vícios, demonstrando a sua insatisfação, 

com o ajuizamento da presente ação em 24 de outubro de 2019, ou seja, 

mais de 90 dias após a entrega das chaves, a Autora teria o prazo de 90 

dias para reclamar, consoante artigo 26, II do CDC. No entanto, o entendo 

que, no caso, incide o prazo do artigo 27 do CDC, considerando que os 

pedidos autorais versam acerca de danos morais, e obrigação de fazer. 

No mesmo sentido é o artigo 618 do C.C., que atribui às empresas o prazo 

de 05 anos, para responder pela solidez e segurança do trabalho 

realizado. Ainda assim, ressalta-se o teor da súmula 194 do STJ, que fixa 

prazo de prescrição de 20 anos para obter, do construtor, indenização 

por defeitos da obra. Logo, de qualquer esfera que se analise os fatos, 

vê-se que não há a decadência suscitada, razão pela qual OPINO POR 

AFASTAR A ALUDIDA PRELIMINAR. DO MÉRITO - DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superadas as preliminares. Da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, inclusive audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Alega a Reclamante que, adquiriu unidade no empreendimento 

Parque Chapada Diamantina. Que, no dia 7 de abril de 2015, o Condomínio 

Residencial fora entregue pela Construtora. Aduz que, em agosto de 2019, 

surgiram defeitos e vícios de construção na unidade 101, bloco K, 

causando ao morador desconforto e frustração. Sustenta que, apesar de 

ter contatado a Construtora acerca dos defeitos e vícios, esta nunca 

providenciou de forma satisfatória a solução dos problemas de 

encanamento que surgiram no banheiro e, consequentemente, as 

infiltrações nos azulejos e paredes. Informa que, em razão da inércia da 

Construtora, contratou um profissional técnico para realização de vistoria 

e elaboração de um laudo técnico e ART das instalações dos 

encanamentos, bem como, diante da urgência em sanar os supostos 

defeitos e vícios, adimpliu com valores concernentes aos serviços 

executados. Narra, o condomínio Requerente contratou por suas próprias 

expensas um profissional técnico, para realização de uma vistoria e 

elaboração de um Laudo Técnico e ART das instalações dos 

encanamentos, realizado por PATRÍCIA FERREIRA DELLALIBERA 

SARMENTO, Engenheira Civil, CREA– MT 040363, que conforme laudo de 

vistoria anexo, atestou: “infiltração no apartamento 101 do bloco k, foi 

provocado por uma rachadura na prumada causada por vícios 

construtivos, endógeno, sendo de responsabilidade da construtora 

providenciar o devido reparo, logo recomendo que um chamado a 

assistência técnica seja realizado atendimento emergencial, em caso de 

não atendimento imediato o condômino deve providenciar o reparo para 

posterior cobrança da construtora” Dessa forma, sob tal alegação, ajuizou 

a presente demanda pugnando pela restituição do valor pago para 

realização dos reparos; conforme vistoria técnica, realocação de azulejos, 

recuperação de teto de gesso, pintura do teto e paredes do quarto 

afetado, no valor R$ 3.079,18 (três mil, setenta e nove reais e dezoito 

centavos), conforme nota fiscal. Requer ainda a inversão do ônus 

probatório. Fundamento e Decido. O ponto crucial da demanda diz respeito 

à qualidade do empreendimento adquirido, qual seja, Condomínio Chapada 

Diamantina, o qual teria apresentado problemas estruturais, hidráulicos. 

Junta aos autos uma vistoria e elaboração de um Laudo Técnico e ART 

das instalações dos encanamentos, realizado por PATRÍCIA FERREIRA 

DELLALIBERA SARMENTO, Engenheira Civil, CREA, Nota Fiscal dos 

serviços gastos;. Em sede de defesa, a demandada nega os vícios, e 

asseveram que o empreendimento teria sido construído em conformidade 

com as normas, tanto que a Prefeitura lhe concedeu o habite-se, tendo 

sido entregues em perfeitas condições de uso. Atribui, no que tange aos 

vícios alegados, que as infiltrações no banheiro social do imóvel K/101, 

são oriundas de tubulação de esgotamento da unidade superior (K/201), 

porém, não há apresentação de comprovação técnica quanto a origem da 

patologia, comprometendo uma análise causal adequada para a 
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desconformidade. Ressalta-se ainda que todos os itens técnicos 

presentes na construção civil são passíveis de falhas de funcionalidade 

(materiais / serviços), sendo estabelecido prazo de garantia por este 

motivo, que, no presente é de 3 (três) anos. Alegam ainda que, a 

Construtora Ré não possui qualquer responsabilidade concernente aos 

vícios narrados, tendo em vista que o item aqui discutido, não possui mais 

prazo de garantia, de modo que o proprietário do imóvel é responsável 

pela manutenção e cuidado com o interior da unidade.; Pois bem. Para que 

as Rés sejam responsabilizadas civilmente, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre 

ambas. No caso, analisando as condutas das partes, principalmente sob a 

ótica do ônus probatório, tem-se que a Ré não demonstrou fatos 

desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos da Autora. À 

defesa, as Rés juntaram dois manuais de assistência e de garantia, mas 

nenhum documento que demonstrasse a efetiva entrega desses 

documentos à Autora, sequer qualquer prova de que teria atendido às 

solicitações administrativas. Perceba-se que, apesar da demandada 

mencionarem eventual comprometimento no auxílio à solução do problema, 

com o fornecimento dos reparos necessários sistema hidraulico, não 

trouxeram aos autos qualquer documento que assim corroborasse, 

deixando de observar a dinâmica da prova constante no artigo 373, II do 

CPC/15. Assim, entendo que os comportamentos da demandada, viola os 

direitos basilares da consumidora, assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo considerados ato ilícito, nos termos do artigo 186 do 

C.C. Isso porque, ao disponibilizar no mercado um imóvel que não 

correspondeu às expectativas geradas na Autora, principalmente quanto 

à qualidade e à segurança, em relação ao gás, viola o artigo 6º, I, III e IV do 

CDC, pois expõe à risco a vida da Autora e sua família, com os 

vazamentos relatados, deixa de prestar informações adequadas e claras 

sobre os riscos apresentados, e deixa de prevenir e reparar os danos 

causados. No caso, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, 

a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, houvesse as Rés disponibilizado o 

imóvel com a qualidade esperada, e atendido às reclamações da Autora, 

os danos não teriam se concretizado. Sob essa ótica, OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, para reconhecer o direito da 

Autora em ter um imóvel com a qualidade necessária, para CONDENAR a 

demandada, ressarcimento da importância desembolsada pelo Condomínio 

no importe de R$ 3.079,18 (três mil, setenta e nove reais e dezoito 

centavos), 27/09/2019, acrescidos de atualização monetária e juros de 

mora. Compra e venda de imóvel na planta. Vício na construção 

(vazamento). Obra realizada pela requerida. Requerida alega, prescrição, 

bem como ter seguido as normas da ABNT. Nega ser responsável pelos 

danos reportados pela autora. Revelia (ausência da requerida na 

audiência de conciliação). Relação de consumo. .Prescrição afastada, 

prazo de 10 anos para o caso de vício em construção (Súmula 194 do 

STJ). Danos materiais retratados nas fotografias juntadas aos autos. Dano 

moral reconhecido, conduta omissa e intransigente da requerida, ao 

afirmar que a obra estava fora da garantia. Ação julgada parcialmente 

procedente para condenar a requerida a reparar os vazamentos no imóvel 

da autora, além de indenizar os danos materiais, bem como compensar o 

dano moral no valor de R$ 10.000,00. Recurso da requerida, alegando a 

incompetência absoluta pela necessidade de perícia, no mais reitera teses 

de defesa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso 

improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso inominado n. 

1021453-18.2016.8.26.0602. J. em 19 Set. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Ju. 2018). Consumidor. Vício oculto em 

imóvel. Infiltração. Dever de reparar o dano. Dano moral caracterizado. 

Indenização que não representa exagero. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido. (LEAL, Gustavo Alexandre da 

Câmara. Recurso inominado n. 0008609-02.2014.8.26.0577. J. em 26 Fev. 

2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Jul. 2018.) Por se tratar 

apenas de pedido restituição de valores gastos com reparo na obra; Não 

há dano requerido pelo autor. Razão pela qual acolho o pedido do autor, 

afim de Condenar a restituição dos valores demonstrados nos autos;. Do 

pedido Justiça Gratuita; Verifico que a parte reclamante não apresentou 

documento hábil comprovando a necessidade do benefício de justiça 

gratuita.O artigo 54, da Lei do Juizado Especial permite o acesso ao poder 

judiciário independente do pagamento prévio de custas, taxas e despesas 

processuais. Contudo, esta isenção não abrange a eventual interposição 

de recurso (artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995) 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a 

inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré; Determinando 

as Reclamada ressarcimento da importância desembolsada pelo 

Condomínio no importe de R$ 3.079,18 (três mil, setenta e nove reais e 

dezoito centavos), 27/09/2019, acrescidos de atualização monetária e 

juros de mora. Afasto as preliminares arguidas; Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juíz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste concordância 

com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020470-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020470-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO QUIRINO DE SOUZA 

JUNIOR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. A parte requerida arguiu a preliminar de incompetência do 

juízo, sob o argumento que o feito carece de prova pericial técnica para o 

seu deslinde. Todavia, nos autos se encontram encartados todos os 

documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte, aliado ao 

fato de que houve a substituição do medidor de energia elétrica, sendo, 

portanto, impossível a realização de prova pericial. Rejeito, pois, a 

preliminar suscitada. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 
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inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é cliente da 

concessionária na unidade consumidora de nº 328914-7; e que fora 

surpreendida com duas contas nos valores de R$ 329,40e R$1.434,12,; 

Registra que não fora comunicada sobre a suposta irregularidade de sua 

unidade consumidora. Requer, em tutela de urgência, o restabelecimento 

dos serviços, bem como a suspensão das cobranças, bem como a 

abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores; Pleitea o 

cancelamento da dívida, bem como ser indenizado pelos danos morais que 

alega ter sofrido, no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão do 

fornecimento de seu imóvel. De outro lado, a Reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, por 

meio de inspeção realizada na Unidade Consumidora. UC de nº 328914-7 

no dia 17/06/2019, ocasião em que a empresa verificou que O SISTEMA 

DE MEDIÇÃO HAVIA SIDO ADULTERADO, POIS O EQUIPAMENTO SE 

ENCONTRAVA IRREGULAR, COM VIOLAÇÃO NO BLOCO, DE MODO QUE 

O CONSUMIDOR não pagou integralmente pela energia consumida no 

período em que esta anormalidade perdurou. Por tais motivos, a 

concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de 

nº 713168. Aduz a requerida tão logo ocorreu a mencionada constatação, 

a concessionária substituiu o equipamento, O COLOCOU NUM INVÓLUCRO 

E O ENCAMINHOU AO IPEM/MT, ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO, PARA 

A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, que acabou por constatar que, de 

fato, o aparelho apresentava uma irregularidade que permitia a captação 

irregular de energia elétrica, tendo o medidor sido REPROVADO por aquele 

órgão (IPEM); Assevera a requerida procedeu à revisão de faturamento – 

no valor total de R$ 1.763,52, que foi dividido em duas faturas nos valores 

de R$ 329,40 e R$ 1.434,12, em relação ao período em que o consumo de 

energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Juntou TOI com substituição do medidor, 

acompanhada pela Sra. Bruna; Notificação com AR; Inspeção pelo IPEM; 

Fotos; Histórico de consumo; Autor não impugnou os documentos e a 

contestação; Ciente do prazo; Pois Bem; Fundamento e Decido; Assim, há 

prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação 

de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da Reclamante 

ao Cadastro de inadimplentes. E M E N T ARECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO 

DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO 

REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PROVIDO.Demonstrada a redução da média de CONSUMO, 

apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, 

é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de 

direito.A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de 

direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o 

entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ. (N.U 

1000037-89.2018.8.11.0036, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios 

técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção IDa Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 
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consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” No caso dos 

autos, os documentos juntados com a defesa demonstram que foi 

realizada vistoria pela concessionária de energia, todavia, referido 

procedimento obedeceu ao disposto pela agência reguladora. Face 

constar no relatório de inspeção a assinatura do titular da UC ou seu 

responsável (As. Bruna), Fotos; TOI; Notificação; Laudo de Inspeção do 

IPEM. Comunicado de Substituição do Medidor; Carta ao cliente com AR; 

Ainda, verifico que há documento que demonstre a notificação para 

comparecimento ao ato de inspeção. Destarte, reconhecer a legitimidade 

da apontada irregularidade, visto que a parte requerida agiu de acordo 

com as normas que regem o procedimento por ela adotado. EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE 

IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO 

DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA 

CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL ( RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO ). POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. 

RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciada a existência de 

irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto 

registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo 

aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas 

pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a 

recuperação de energia consumida e não registrada.(N.U 

1001193-59.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 

26/02/2020); Recurso Inominado nº.: 8010004-80.2016.8.11.0045 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE Recorrente(s): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Recorrido(s): JOELSON PEREIRA DE SOUZA Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 20/02/2020 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – 

COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. 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. A cobrança revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação.(N.U 8010004-80.2016.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Logo, a cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de 

recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel 

do requerente não era corretamente medida. Partindo dessas premissas, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito, razão pela 

qual NÃO ACOLHO o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida no pedido inicial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. REVOGO a liminar anteriormente concedida, ante 

as razões expostas; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no . Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se . Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005992-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005992-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIO DE OLIVEIRA MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por 

FLÁVIO DE OLIVEIRA MARQUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – 

VIVO S.A. O requerente aduziu que exerce profissão de autônomo, 

realizando serviços de carga e descarga de grãos, fertilizantes ou 

adubos. Sustenta que as contratações são efetuadas mediante o contato 

com a linha 65-99620-0428. Assevera que no mês de agosto de 2019 

constatou que a linha telefônica não estava realizando ligações. Afirma 

que o requerido justificou o bloqueio em decorrência do débito no valor de 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais) vencido em 01/07/2019, porém alega que 

quitou a dívida em 03/07/2019. Registra que encaminhou para a empresa o 

comprovante de pagamento e aguardou o prazo de 2 horas para o 

restabelecimento dos serviços. Anota que o requerido restabeleceu os 

serviços, contudo após alguns dias, suspendeu novamente para a 

realização de chamadas por suposto débito referente ao ano de 2001. Por 

fim assegura que entrou em contato com o demandado para restabelecer 

os serviços, porém não obteve êxito. Ressalta que não consegue fazer e 

receber ligações. Requereu, em tutela de urgência, o restabelecimento dos 

serviços de telefonia móvel na linha do terminal 65-99620-0428. O MM JUIZ 

(ID) INDEFIRIU o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais, e DEFERIU o pedido de inversão do ônus da prova. Realizada 

audiência de conciliação, restou infrutífera. A requerida arguiu em defesa 

que a linha telefônica número 6599620-0428, vinculada ao contrato foi 

suspensa e, posteriormente, cancelada em decorrência de débitos 

existentes até 17/09/2019. Sustenta que o autor deixou de pagar duas 

faturas vencidas em julho e setembro de 2019, que totalizam o valor de R$ 

50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos). Anota que a inadimplência 

ocorreu por período superior a 15 dias, o que autoriza a suspensão 

parcial da linha telefônica por trinta dias e decorrido o prazo de 30 dias, 

autoriza a suspensão do contrato com o cancelamento dos serviços. 

Assevera que o autor não comprovou a quitação dos débitos, pois o 

comprovante de pagamento possui código de barras distinto do boleto. 

Requer a improcedência da lide. A requerente realizou novo pedido de 

tutela de urgência, (ID) O MM JUIZ INDEFERIU, com fundamento que o autor 
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não comprovou a quitação do débito, porquanto as faturas vencidas em 

julho e setembro de 2019 possuem número de série distinto dos extratos 

de pagamento juntados na exordial. A requerente impugnou a defesa da 

requeria, e requereu a procedência dos pedidos na inicial. Pois bem, 

Fundamento. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia. Que autor narra que pagou suas faturas regularmente, e 

que e que no dia 03/07/2019, de posse do código de barras informado 

pela lotérica, realizou o pagamento da conta, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais). Contudo, a ré por meios de TELAS SISTÊMICAS comprova 

que o pagamento não foi registrado pela empresa reclamada, tendo em 

vista que a débito em aberto referente a data de vencimento 01/07/2019 e 

01/09/2019. Destaca-se que houve AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, foi colhido 

depoimento do autor e do preposto da empresa Requerida; A preposta 

ressalta em seu depoimento que há faturas e aberto não pagas pela autor, 

o que originou a suspensão dos serviços de telefonia; O autor em seu 

depoimento rechaça, afirmando que efetuou o pagamento das faturas em 

atraso na lotérica, pelo número do seu celular; Que ficou com serviços 

indisponíveis, mesmo com as faturas pagas; Analisando detidamente os 

autos, verifico que o autor além de ter pago as faturas em atraso, ou seja 

dia 01/08/2019, conforme comprovante da lotérica; Observa-se que o 

pagamento do boleto que o Requerente fez através da Lotérica na data 

03/07/2019, consta divergências no valor pago (R$ 25,00) e no código de 

barras e data da fatura acostado pela requerida no valor (R$ 25,51). Com 

efeito, a numeração do boleto de pagamento do débito objeto da lide é 

diferente da numeração presente no comprovante do pagamento também 

juntado pela parte autora. Além do que, até o valor é diverso, 

demonstrando que o autor sempre pagava suas faturas com atraso, 

deixando para quitar o mês anterior apenas como parte do pagamento do 

boleto do mês subsequente, ao contrário do que aduz em sua inicial. 

Entretanto, se a codificação do pagamento é diferente daquela constante 

na cobrança original, a quitação do débito obviamente não se aperfeiçoou. 

Ressalta a requerida que distribuída a presente ação na data 04/09/2019, 

o requerente já estava com débito em aberto, vencido na data 01/09/2019 

e que até a data 17/09/2019 não foram devidamente paga. Nota-se que as 

faturas trazidas pela autor, quando se dirigiu para Lotérica pagar, 

constava 02 faturas em aberto (01/08/2019), referente ao mês 01/07/2019 

e 01/08/2019, com valores respectivos de R$ 25,51 e R$ 24,99 . A 

divergência se deu quando autor colaciona comprovante de pagamento do 

mês 03/07/2019 no valor R$ 25,00; fatura esta referente débitos de mês 

de junho/2019; Destoando inclusive do valor registrado pelo Lotérica em 

data 01/08/2019; Ora, se autor em data 01/08/2019 devia 02 faturas e 

pagou somente uma; resta claro que juntou comprovante de outro mês, 

achando que estava pagando o mês de 01/07/2019, no valor R$ 25,51; 

Portanto, a suspensão do serviços telefônicos, se deu por culpa exclusiva 

do autor, que não comprovou o pagamento da fatura em aberto. No caso, 

não há que se falar em ato ilícito cometido pela reclamada, uma vez que 

tendo pagado a fatura com código de barras errado, o débito continuou 

existindo, autorizando o bloqueio da linha telefônica da parte autora em 

razão do inadimplemento. Em hipótese análoga, vejamos a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SÁUDE. 

CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. ERRO DE 

DIGITAÇÃO NA NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. DANO MORAL 

INEXISTENTE. Ilegítimo o cancelamento do contrato de plano de saúde. O 

suposto inadimplemento decorreu de erro de digitação pelo operador de 

caixa da instituição bancário. Valor pago em duplicidade deve ser 

acrescido de correção monetária da data do desembolso. Inexistência de 

danos morais, pois o ato ilícito não pode ser imputado à ré. Apelo 

parcialmente provido; Recurso adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70058468216, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/04/2014) (TJ-RS, Relator: Elisa Carpim 

Corrêa, Data de Julgamento: 03/04/2014, Sexta Câmara Cível) Por fim, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Não 

vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um 

direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços. Assim, não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Publicada. Intima-se. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021999-45.2019.8.11.0001
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JOSELAINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021999-45.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSELAINE CRISTINA OLIVEIRA FRANCO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSELAINE 

CRISTINA OLIVEIRA FRANCO em face do BANCO BRADESCO S/A. DAS 

PRELIMINARES - DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL A 

requerida em defesa preliminar, arguiu preliminar de ausência de 

pressuposto processual por entender que os fatos e documentos trazidos 

aos autos, não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte 

autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu, sendo esta 

condição essencial para formação da demanda. Em análise, verifica-se 

que a autora alega ter seu nome no cadastro de proteção ao crédito e 

anexa aos autos o extrato. Desta forma AFASTO a preliminar arguida pela 

requerida, com fundamento de o extrato fazer jus a propositura da ação. 

DA PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL O 

Requerido em defesa arguiu preliminar de incompetência, visto que a 

autora desconhece a relação jurídica entre as partes. Neste caso requer a 

realização de perícia grafotécnica para comprovar se a assinatura aposta 

no contrato celebrado com o requerido realmente é da parte autora ou de 

terceiros. Em análise, AFASTO a preliminar arguida pela requerida, com 

fundamento que as assinaturas acostadas nos autos são similares, desta 

forma, é desnecessário a produção da prova pericial. DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL O reu argui preliminar de inépcia da petição incial, por 

entender que o extrato aos autos informação do SPC não originário dos 

órgãos de proteção, que impossibilita de constatar a sua veracidade. 

Tendo em vista tratar-se de documento particular, unilateral solicitado 

segundo os critérios da parte autora. Nesse peculiar, AFASTO o aludido 

pedido, uma vez que reconheço como legitimo o extrato, onde consta 

dados verrossimos da autora. Ademais, observa-se que o Réu não 

apresentou qualquer contraprova à existência ou não da negativação, 

ônus que lhe incumbia. Pois bem, Fundamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. No valor 

R$ 80,06 (oitenta reais e seis centavos), incluída em data: 10/06/2018. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a relação 
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cosumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a parte 

autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante contratou regularmente os serviços do 

Branco, na data 08/2017; foi emitido um cartão de crédito bandeira ELO 

INTERN BRADESCO SEGUROS, nº: 6504859994289319, com forma de 

pagamento através de débito em conta. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. REJEITO todas a preliminares arguida pela 

requerida. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada, intima-se as partes. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022489-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELENA WERNECK DOS SANTOS REQUERIDO: DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CUIABÁ, 12 de março de 2020. 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 HELENA WERNECK DOS SANTOS em 

face da DELL COMPUTADORES DO BRASIL. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA Antes de adentrar ao mérito da contenda propriamente 

dito, tem-se que a Ré suscitou a preliminar de incompetência do juizado, 

ante a suposta necessidade de realização de prova pericial do notebook, 

ora objeto da lide. Todavia, entendo que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide com o convencimento 

motivado, consoante artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO pelo 

NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade ativa; AFASTO a preliminar ante a comprovação por 

documentos trazidos pelo próprio autor, são verossímeis; email; prints 

celular; e a própria Nota Fiscal, que legitima autora a requerer a garantia 

ou indenização em virtude defeito no produto. Quanto arguição de 

decadência ; a ré alega que se operaram os efeitos da decadência em 

relação ao direito da autora em reclamar os vícios no produto, para com a 

Dell, nos termos do artigo 26, II do CDC. Conforme o produto foi entregue 

em 24/11/2017. Pelo fato da autora contatou a ré somente em 28/03/2019, 

ou seja, mais de um ano depois da aquisição do produto, após decurso 

integral do prazo de garantia do equipamento. No entanto, o entendo que, 

no caso, incide o prazo do artigo 27 do CDC, considerando que os pedidos 

autorais versam acerca de danos morais,. No mesmo sentido é o artigo 

618 do C.C., que atribui às empresas o prazo de 05 anos, para responder 

pela solidez e segurança do trabalho realizado. Aliado ao fato da garantia 

quando da aquisição produto, ser 03 anos; Ainda assim, de qualquer 

esfera que se analise os fatos, vê-se que não há a decadência suscitada, 

razão pela qual OPINO por afastar a aludida preliminar. 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 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. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora narra , no dia 24 de novembro de 2017, adquiriu um notebook 

fabricado pela Dell pelo valor de R$ 4.565,91. Aduziu que, desde a 

aquisição, o notebook apresentou problemas de funcionamento 

relacionados a travamento e lentidão. Contatou a Dell em março de 2019. 

Instada, a ré sustentou que houve decurso integral o prazo de garantia 

legal e contratual, razão pela qual o serviço de reparo seria cobrado 

normalmente., requer o ressarcimento dos valores despendidos na 

compra do produto bem como postula o pagamento de indenização pelos 

danos morais. Dou outro lado, a defesa argumenta que não há prova 

mínima de que os vícios em questão decorreriam de problema de 

fabricação. Assim, somente há dúvidas sobre o que, de fato,ocorreu com 

o computador adquirido pela parte autora: quais são os reais problemas; 

se não sãodecorrentes de mau uso; se são, realmente, originários de 

problemas de fabricação, de modo a configurarem vício oculto; Pois bem. 

Fundamento e Decido; In casu, verifico que a autora demonstrou 

satisfatoriamente as incansáveis solicitações de providências pela 

reclamada referente ao conserto do produto, com o serviço de assistência 

técnica, que deveria ser prestado pela requerida, mas que demonstrou ser 

falho, já que o produto sempre retornava com os mesmos defeitos 

reclamados. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que resta 

provada a existência de vícios no aparelho, bem como os transtornos 

vivenciados pela parte autora, não restando outra alternativa, senão a 

restituição dos valores pagos pelo produto e a condenação da reclamada 
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em indenização por danos morais. Corroborando com esse entendimento: 

CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. TENTATIVAS 

INEXITOSAS DE CONSERTO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE 

CONFIGURADO. Embora usualmente não se reconheça lesão imaterial 

decorrente de descumprimento contratual, no presente feito comporta 

indenização diante da desídia em atender aos reclamos da demandante, o 

que perdurou por mais de cinco meses, cabendo aplicar-se a penalidade 

com o intuito punitivo-dissuasório. Quantum indenizatório fixado em R$ 

1.500,00 que não merece reparos, vez que delimitado dentro dos 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis em hipóteses 

análogas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004701827, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

24/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004701827 RS , Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014) Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (Um mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a Reclamada 

condenada a indenizar o dano material no valor de R$ 4.565,91 (quatro mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) pagos pelo 

produto pela Reclamante, com juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir do desembolso, bem como CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. DETERMINO ainda que a requerida disponibilize o 

frete para o demandante proceder a devolução do produto, no prazo de 

05 (cinco) dias. REJEITO todas as preliminares arguidas; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Caso o demandante efetue o pagamento voluntário, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021735-28.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021735-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMILO ALEXANDRE LIMA REQUERIDO: REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOJAS RENNER S.A. CUIABÁ, 12 

de março de 2020. Vistos etc. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMNAR e OBRIGAÇÃO DE FAZER por 

KAMILO ALEXANDRE LIMA, em desfavor da LOJAS RENNER S/A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 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. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, principalmente 

considerando que a solução da demanda exige prova predominantemente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. O autor suscita suposta negativação 

indevida de seu nome, registro efetuado pela empresa Reclamada, no 

valor de R$ 220,78 (duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos) na 

data de inclusão 16/09/2019. alega que contratou serviços do requerido, 

no entanto insatisfeito com os serviços, antecipou as faturas e na data 

24/05/2019 cancelou os serviços/cartão. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. A 

requerida em defesa arguiu que o autor efetuou as compras cujos 

pagamentos não foram feitos via o uso correto de seu CCR. A cobrança e 

inserção dos dados naqueles cadastros de proteção crédito são medidas 

regulares e legítimas. O autor tempestivamente impugnou a defesa da 

requerida e manifesta-se reiterando os pedidos iniciais. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

em relação ao ônus da prova, cuja inversão DEFIRO, em atenção ao artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo autor, de ordem moral. Não obstante a inversão do ônus 

probatório, o autor traz comprovante do extrato de negativação, quitação 

do cartão, termo de antecipação de parcelas e termo de cancelamento da 

conta Renner. Ressalta-se que o autor comprova por meio de print no 

celular que recebe vários SMS de cobrança da empresa requerida. 

Acosta nos autos AUDIO, na data 18/12/2019, conversa com a atendente 

Sra.° Tirania, onde informa que não há faturas em aberto no sistema da 

empresa requerida. Foi informado também que o cartão estava bloqueado, 

mas não cancelado. Desta forma lavrou termo cancelamento da conta 
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Renner. O MM JUIZ concedeu a tutela urgência, para determinar a 

exclusão da restrição, com fundamento que a existência do débito, 

restando evidente que se trata de prova negativa, sendo ônus do 

requerido comprovar a regularidade da cobrança. A requerida, por sua 

vez, à defesa tempestiva, alega inexistência dos danos morais, bem como 

pontua a legitimidade da cobrança e da negativação. Para que o Réu seja 

responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos verifico que 

o Réu não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o 

autor teria, efetivamente, qualquer débito consigo, que justificasse a 

restrição. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitima a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva 

do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos 

do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, resta incontroversa a cobrança indevida pela 

requerida, bem como sua negativação, visto que a requente apresentou 

provas contundentes da quitação antecipada das faturas e termo de 

cancelamento da conta. Entretanto a requerida não apresentou nenhuma 

contraprova que desconstituísse a alegação do autor, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação do nome do Autor. Diante dos 

fatos e provas constituídas, ACOLHO pedido do autor quanto a anulação 

do negócio jurídico relativo ao contrato valor R$ 220,78 (duzentos e vinte 

reais e setenta e oito centavos) na data de inclusão 16/09/2019. A 

reclamada limitou-se juntar apenas, faturas e print de telas. São provas 

unilaterais; APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que apesar 

do apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito 

com data de inclusão em 16/09/2019, por débito que o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação o serviço, no caso em espeque, 

há como se reconhecer danos morais propriamente ditos. Desse modo, a 

procedência da pretensão indenizatória se impõe, pois, restando 

comprovado que havia anotação existente do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção existe dano moral a ser indenizado; Havendo, pois, 

inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, existe o 

abalo de crédito, porquanto o nome se encontrava restrito no comércio 

quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela qual DEFIRO 

os danos morais. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OBRIGAÇÃO DE FAZER a declaração de 

inexistência de débito; afim de Determinar a exclusão do nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito no valor R$ 220,78 (duzentos e vinte 

reais e setenta e oito centavos) na data de inclusão 16/09/2019. DEFIRO 

os DANOS MORAIS, a fim de condenar as Requeridas, solidariamente, ao 

pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de 

correção monetária pelo INPC, e juros de 1% a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado Especial para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, após o trânsito em julgado, caso o demandado efetue o pagamento 

voluntário da dívida e o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012452-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012452-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO GONCALVES DA SILVA FILHO REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

PAULO GONÇALVES DA SILVA FILHO contra BANCO SANTANDER S.A. 

Sem preliminares a serem enfrentadas. É oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No 

mérito, compulsando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, inclusive 

audiência de instrução, para o convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15, principalmente quando o objeto da presente contenda seria 

facilmente demonstrado com a produção de prova documental. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. A 

requerente afirma desconhecer negativação lançada no valor de R$ 

117,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos), na data 

15/06/2018. Apontado pelo BANCO SANTADER nos órgãos de proteção 

ao crédito, e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por 

supostos danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (ID 
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26566450), as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

fazem-se necessários três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. A 

parte ré, em contestação, (ID 26536206) logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de provas que indicam a existência de 

vínculo entre as partes e a obrigação de pagar, que atinge a esfera 

jurídica do Autor, como o contrato firmado entre as partes, por meio de 

áudio e fatura. E, após a contestação, o Autor impugnou de forma 

genérica, embora ciente do prazo e importância. (ID 27233009). Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a legitimidade 

da cobrança e da negativação, indicam que existiu e foi válido o negócio 

jurídico entre as partes, R$ 756,99 (setecentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e nove centavos), do Número do acordo: 182347575. A Parte 

Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que ocasionou o 

cadastro no sistema interno da Ré, e em razão da comprovada 

inadimplência da parte autora. Destaco que a Ré, em defesa tempestiva (ID 

26536209), alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos áudios 

MP3 que comprovam o vínculo contratual, com a confirmação dados 

pessoais, CPF, endereço similar ao descrito na inicial do autor. Autor se 

quer impugna o Áudio(mp3), com dados juntado pela defesa na 

contestação; Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 

373, II do CPC/15. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de 

nosso estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte 

Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto em seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os 

serviços da Reclamada. 2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a 

legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando foram 

apresentadas na contestação, realização de pagamentos de faturas, 

gravação de áudio em que a recorrida procura a reclamada a fim de 

parcelar seus débitos e faturas em nome da parte Recorrida, o que 

evidencia regular contratação e utilização dos serviços inicialmente 

negados. 3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito 

da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento. 4. Deste modo, não há que se falar em 

negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. Sentença reformada 

para reconhecer a improcedência do pedido. Recurso conhecido e 

provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 781306220168110001/2018. 

J. em 03 Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) 

Como se pode verificar da gravação (Áudio MP3), à Parte Autora Autor 

informa que pretende pagar, valor a vista. Atendente faz simulação de 

valores. Autor confirma a adesão da renegociação. Confirmando os seus 

dados pessoais, CPF, e endereço que coincidem com da inicial do autor, 

oque afasta de vez qualquer possibilidade de suposta fraude ou 

legitimidade dos valores negativados pela Ré. Assim, do contexto 

probatório apresentado aos autos, tem-se que, apesar da negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso nos autos, somente representa um exercício regular de 

direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura 

o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a 

negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por 

essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, sequer indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. ACOLHO pedido de reconhecer a relação de 

consumo, e para determinar a inversão do ônus probatório em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. CONDENO o Autor por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI OAB - 010.059.491-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001292-22.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência em face 

BANCO DO BRASIL.S.A. No que tange à insurgência contra o pleito de 

justiça gratuita formulado pelo demandado, REJEITO a preliminar arguida, 

pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. 

Ultrapassada essa nuance, analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Foi Indeferida a Tutela provisória, por ausência dos 

requisitos legais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No presente caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão em 

favor da Autora, já foi deferida à Mov. 06, pela i. Magistrada, em 

adequação ao artigo 6º, VIII do CDC, o que OPINO por ratificar. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, a Autora ingressou 

com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais e pedido de tutela de urgência, afirmando ser cliente do 

Banco Réu; Aduz que, na data de 10/04/2017, realizou empréstimo CDC 

junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

parcelado em 48 vezes na quantia de R$ 281,51. Alega que efetuou novo 

contrato CDC no valor de R$ 300,00 a ser pago em três parcelas de R$ 

108,87.Registra que, na data de 03/07/2017, foi surpreendido com crédito 

em sua conta no valor de R$ 5.000,00 realizado por CDC. Anota que o 

demandado deixou de realizar o estorno do montante. Ressalta que, na 

data de 10/10/2017, constatou o desconto na quantia de R$ 773,88 

(setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos). Requer, em 

tutela de urgência, a abstenção dos descontos realizados em sua folha de 

pagamento referente ao valor de R$ 773,88. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Em defesa tempestiva, A parte autora sustenta, em 
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síntese, desconhecer a contratação da operação n.º 885598444. Apesar 

de tais alegações, há que se concluir que não assiste razão a parte 

autora. Inicialmente, a operação foi contratada junto estabelecimento de 

correspondente bancário, tendo, para tanto, sido utilizada a senha 

numérica e o cartão magnético da parte autora, ambos deuso e posse 

exclusiva do mesmo. Aduz, há que se pontuar que o log da operação, 

demonstra a averbação da operação ao sistema informatizado do Banco 

do Brasil. Ainda, há que se pontuar que a operação em comento foi 

contratada com a finalidadede renovar os saldos devedores das 

Operações n.º 881734176, 884576168 e 883845464, bem como fornecer 

ao cliente um troco no valor de R$ 5.000,00. Assim, a partir de julho de 

2017, além do encerramento das cobranças das parcelas anteriormente 

citadas, foi creditada para a parte autoraa importância de R$ 5.000,00, o 

que pode ser verificado pela simples leitura dos extratos de sua conta 

corrente; Ao final pugnou pela improcedência . Pois bem; Fundamento e 

Decido; Pois bem. Analisando os fatos sob a ótica de ambas as partes, 

tem que a Autora demonstrou a via crucis que teve de passar, sem, no 

entanto, obter explicações plausíveis por parte do Banco em relação às 

efetivas razões dos valores debitados em sua conta corrente. Vê-se, 

inclusive, o banco réu não apresentou provas de suas arguições, que 

comprovasse tal refinanciamento de empréstimo, trazendo apenas TELAS 

SISTÊMICAS; extrato da conta corrente dom valor creditado; porém; Não 

consta comprovação de autor solicitou ou fez adesão do crédito de R$ 

5.000,00. Observo também quanto à reclamação feita pelo autor ao banco, 

a parte ré deixou de contestar a ligação e o protocolo de reclamação para 

cancelamento do referido empréstimo de refinanciamento e desconto de 

valores. Ora, a partir do momento que a consumidora questiona do Banco 

a origem do crédito em sua conta no valor de R$ 5.000,00; É de 

responsabilidade da instituição as explicações respectivas, de maneira 

clara e transparente, em respeito ao direito do consumidor, preconizado 

no artigo 6º, III e VI do CDC. E, nos moldes como o Banco agiu, causou à 

consumidora insegurança, com informações desencontradas. Assim, 

entendo que o Réu não demonstrou fatos desconstitutivos, extintivos ou 

modificativos do direito da Autora, deixando de cumprir com o ônus da 

prova do artigo 373, II do CPC/15. Ressalta-se que o Réu não juntou à 

defesa qualquer documento que desse respaldo à sua tese, sequer as 

respostas plausíveis às reclamações administrativas formuladas pelo 

Autor, o que somente ratifica a ausência de qualidade no atendimento. 

Logo, o contexto probatório formado neste processo não nos permite 

legitimar a conduta do Réu, pois NÃO JUNTOU O SUPOSTO CONTRATO DE 

REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, E NEM 

TAMPOUCO AS CONDIÇÕES DESSA CONTRATAÇÃO, COMO DATA DE 

PAGAMENTO, PARCELAS, TAXAS DE JUROS APLICADAS, MODALIDADE 

DE REFINANCIAMENTO, E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, SE ERA EM 

BOLETO OU DESCONTO DE SALÁRIOS; foram, efetivamente, contraídos 

pela Autor. Logo, por todas as esferas que se analisem os fatos, tem-se a 

confusão instaurada, por culpa exclusiva do Réu, seja por cobrar valores 

sem demonstrar a origem, seja por não atender o Autor de maneira 

qualitativa, violando a dinâmica da relação de consumo, representa ato 

ilícito por parte do Réu, nos termos do artigo 186 do C.C., pois viola a 

Política Nacional da Relação de Consumo, que, no artigo 4º do CDC, 

assegura a segurança e transparência às relações, e viola, ainda, o artigo 

6º, III e VI do CDC, que garante a consumidora o direito à informação 

adequada e clara, e prevenção dos danos morais. Consequentemente, 

somente reforça a vulnerabilidade da Autora frente ao poderio econômico 

do Réu, estando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou 

relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse as cobranças reiteradas de 

valores indevidos e obscuros, e a ausência de atendimento qualitativo pelo 

Réu, os danos não teriam ocorrido. Em casos semelhantes, tem se 

posicionado a jurisprudência pátria: CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETIVADA PELA 

PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA E DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. 

Relatou o autor que possui o cartão da bandeira Mastercard, junto ao 

Banco Itaú, onde possui conta corrente. Informou que ao receber a fatura 

correspondente ao mês de novembro, do ano de 2014, foi surpreendido 

com uma cobrança no valor de R$ 221,00 (duzentos e vinte um reais). 

Salientou que o valor cobrado era atinente a compra realizada em uma 

franquia da empresa Ortobom e sustentou desconhecer tal aquisição. 

Afirmou ter entrado em contato com a central de atendimento, 

imediatamente, após a constatação da irregularidade da cobrança, porém 

a resolução do problema pela via administrativa foi infrutífera. Postulou a 

suspensão do débito, a restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais. O banco sabia, pois informado pelo autor, 

que não tinha sido ele quem adquirira o produto em questão (fls. 13/14). 

Sendo assim, incumbia ao réu, atender ao seu correntista, orientando e 

encaminhando o pedido de cancelamento da compra, o que não fez. 

Houve má prestação de serviços e a cobrança foi indevida, posto que 

nada há nos autos que indique ter sido o autor quem adquiriu o produto 

contestado, ônus que imposto pelo art. 373,II, do Código de Processo Civil. 

Diante disso, deve o banco devolver a quantia indevidamente cobrada do 

autor e desconstituir a cobrança. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (SILVA, Lusmary Fatima Turelly da. Recurso inominado n. 

71006246250. J. em 01 Fev. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

12 Jul. 2018.) Ademais, se os próprios débitos questionados pela Autora 

não foram reconhecidos como legítimos, quem dirá os seus consequentes, 

como eventuais juros, encargos e multa. E, tem-se, ainda, que a Súmula 

479 do STJ é clara que as instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não 

podendo atribuir essa responsabilidade à consumidora vulnerável. Assim, 

ACOLHO pedido parcial do autor por declarar inexistente a relação jurídica 

entre o requerente e a requerida no que tange a cobrança de valores a 

maior pelo CDC de R$ 5.000,00. DA ANÁLISE DO DANO MORAL - DA 

QUANTIFICAÇÃO E, quanto ao dano moral, OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, e por deferi-los, vez que o Réu não logrou êxito em 

demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

Autora, sequer demonstrou tê-la atendido de maneira compatível aos 

ditames do código de defesa do consumidor. Aliás, a cobrança em valores 

incompatíveis, e desordem e a insegurança instaurada na relação com a 

Autora, ultrapassa a esfera do mero dissabor, e lhe causa uma angústia 

considerável. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência: 

Consumidor – bancário – declaratória de inexistência de débito – 

realização de operação por terceiro – ônus do fornecedor em demonstrar 

a solicitação de serviços pela autora – fraude – vício na prestação de 

serviço da ré - inexistência de débito – dano moral - ocorrência – débito de 

valores na conta da autora é suficiente para gerar lesão à direito à 

personalidade - recurso improvido. (RAMOS, Alessander Marcondes 

França. Recurso inominado n. 1010143-22.2014.8.26.0008. J. em 29 Abr. 

2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Jul. 2018.) Definido o ato 

ilícito, o dano moral, a responsabilidade do Réu, e o nexo causal que os 

une, resta fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pela 

Autora. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica do lesado, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, levando em consideração todas as nuances outrora 

mencionadas, bem como os argumentos de ambas as partes, entendo que 

a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do 

Banco autor das ofensas, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, o que representa um equilíbrio que não significa 

enriquecimento ilícito à vítima, e gera no Réu um impacto suficiente para 

impedi-lo de reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. 

Quanto ao pedido de INDÉBITO dos valores cobrados e ou descontados 

junto a conta corrente do autor; Em face não restar demonstrado a má-fé 

da requerida, mesmo que não autorizados pelo autor; Não vislumbro a sua 

restituição em dobro consoante o art. 42 CDC; Razão pela qual; ACOLHO 

parcialmente o pedido indébito, apenas para DETERMINAR a instituição 

financeira a restituir as parcelas descontadas no valor R$773,88 

(setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos); DISPOSITIVO: 

ISTO POSTO, JULGO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

Declarar inexistente a relação jurídica entre o requerente e a requerida no 

que tange A cobrança de valores a maior pelo CDC de R$ 5.000,00. (cinco 

mil reais); Consequentemente, CONDENO a Ré à abster-se de debitar o 

desconto na conta do autor no valor de R$773,88 (setecentos e setenta e 

três reais e oitenta e oito centavos). CONDENO o BANCO demandado a 

restituir as parcelas descontadas do valor de R$ 773,88 (setecentos e 

setenta e três reais);com incidência de juros de 1% a partir do desembolso 

e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; DETERMINO que 
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Banco demandado cancele a operação do crédito no valor R$ 5.000,00 , 

junto a conta corrente do autor; CONDENO, ainda, o suplicado ao 

pagamento de indenização à Autora, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juíz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz leigo S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário do débito, após o trânsito em julgado, e havendo 

concordância do demandante, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003943-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILVAGNER PEREIRA GONCALVES JUNIOR REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GILVAGNER PEREIRA GONCALVES JUNIOR em face de TIM 

CELULAR S/A. DAS PRELIMINARS – DA RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

A requerida em defesa, arguiu preliminar da retificação do polo passivo, 

por motivos que a TIM S/A. incorporou a TIM Celular S/A., o que acarretou 

a extinção da empresa incorporada. Requereu a retificação do polo 

passivo, para que passe a constar como demandada no presente feito a 

empresa TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Em 

análise, ACOLHO a preliminar, para a retificação do polo passivo constar 

TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA A requente arguiu preliminar 

da não comprovação da pretensão resistida, por entender que não a 

idoneidade do extrato apresentado pelo Autor à inicial. No entanto, 

AFASTO a preliminar e aceitar o documento, uma vez que o mesmo foi 

expedido pelo CCFÁCIL, e, ainda, considerando que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova ao aludido documento. O requerente afirma que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente 

ao débito R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), com 

data de inclusão 20/04/2018. O que resultou na indevida inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela 

requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. Houve a audiência de 

conciliação, sem acordo entre as partes. A requerida apresentou 

contestação arguindo, que não se enquadra a parte Ré, em nenhuma 

modalidade de culpa, não restando configurada, a existência de qualquer 

ato ilícito. Ademais, não informou a parte Autora qualquer situação 

vexatória pela qual tenha passado. Quanto ao dano moral deve ser 

considerado mero dissabor. O requerente impugnou a defesa da 

requerida, e arguiu procedências nos pedidos da inicial. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o requerido apresentou defesa 

genéricas, deixando assim de comprovar o fato, origem dos débitos 

negativados. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos o contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; 

Ressalta-se que a reclamada apresentou apenas defesa genéricas, onde 

em nenhum momento demonstrou legitimidade na cobrança do débito. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à parte 

promovente, é medida que se impõe. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – 

INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SPC/ SERASA – AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Para que 

haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao 

crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre 

outros requisitos.A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral.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, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (N.U 0008441-56.2015.8.11.0003, , CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018) 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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, 

n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte 

autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a 

atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 436 de 696



também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS referente à dívida em litígio, determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes 

referente ao valor R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à 

parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros de 1% a partir do 

evento danoso. REJEITO as preliminares arguidas pela requerida. ACOLHO 

a preliminar arguida pela requerente. Deixo de condenar a parte reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e o autor manifeste concordância com o depósito, 

defiro, desde já, a expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022067-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEIR CARDOSO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais promovido por ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA, ALEIR CARDOSO 

DE OLIVEIRA JUNIOR em face TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A), e 

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA; PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DA APPLE; A 2ª Demandada, argui preliminar, que os supostos prejuízos 

experimentados pela parte Autora não decorreram de qualquer conduta da 

fabricante Apple. REJEITO preliminar, face o aparelho celular, bem como 

comprovação Nota Fiscal, ter sido adquirido pelo autores, aliado ao fato da 

responsabilidade solidária fornecedor e fabricante nos termos CDC; O Réu 

suscita, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, por entender que 

não havia demonstração de pretensão resistida.O artigo 17 do NCPC deixa 

claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.). Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Preliminar – Ilegitimidade Passiva – 

EMPRESA TELEFÔNICA VIVO:, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas reclamadas, uma vez que se trata de clara relação 

consumerista, devendo ser apurada a responsabilidade do 

comerciante/fornecedor de produtos e serviços de forma solidária, a teor 

do que dispõe o artigo 18, CDC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para o convencimento motivado preconizado no artigo 371 do 

CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC/15. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois 

configurada a relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade de suas 

atitudes. DA ANÁLISE DO MÉRITO Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de condenação em danos morais e tutela de urgência. Em 

síntese, Os requerentes afirmam que adquiriram um celular da marca 

Apple Iphone 7, 128 GB, cor preta, IMEI 355327081403675 junto ao 

primeiro suplicado. Asseveram que o segundo demandante comprou o 

bem em favor do primeiro. Registram que a linha se refere ao número 

65-99984-2891.Sustentam que o primeiro demandante constatou, em 

26/11/2019, que a linhatelefônica inoperante. Alegam que o bloqueio 

ocorreu por motivo de roubo-furto, porém não solicitaram o bloqueio. 

Asseguram que alteraram o chip do aparelho e, mesmo após a 

substituição, não houve o restabelecimento do serviço. Ressaltam que o 

bloqueio ocorreu no IMEI do aparelho celular, razão pela qual fora 

necessária a aquisição de novo celular. Requerem, em tutela de urgência, 

o desbloqueio do aparelho celular, bem como a inversão do ônus da 

prova.. Aduz que no dia 26/112019 perceberam que sua linha telefônica 

estava inoperante, não conseguindo fazer e receber ligações, acessar a 
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internet e mandar mensagens de texto. Alega que no dia seguinte foi a loja 

da Ré Telefônica, onde foi informado que o motivo do bloqueio seria por 

motivo de roubo/furto do aparelho. Aduz que, em tentativa de desbloqueio 

ainda junto a Ré Telefônica, houve a troca do chip, porém a linha não 

voltou. Relata ainda que, para utilizar a linha adquiriu outro aparelho 

celular, pagando pelo mesmo o valor de 4.799,00, onde depois de inserir o 

chip voltou a funcionar, no entanto, posteriormente foi informado que o 

bloqueio aconteceu no IMEI. Razão pela qual, requer indenização por 

danos materiais , bem como indenização por danos morais. Em ID 

27850002, foi negada a antecipação da tutela, para que a Ré 

restabelecesse a linha do Autor,. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Ambas demandadas argui preliminares e por sua vez, em defesa 

tempestiva, nega ter havido o bloqueio da linha, demonstrando que a 

mesma estaria normal, inclusive com ligações realizadas pelo Autor. A 1ª 

demandada, assevera que em 26/11/2019 a parte Autora acessou a rede 

móvel desta operadora utilizando o aparelho celular IMEI 

355327081403675. De imediato, a elefônica/Vivo, cumprindo determinação 

da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, enviou mensagem de 

texto – SMS à parte Autora comunicando que, de acordo com a legislação 

vigente, o aparelho celular encontrava-se irregular e que seria bloqueado 

em 75 dias, informando ainda o endereço eletrônico da Anatel1 e número 

telefônico para informações. Outras duas mensagens foram 

encaminhadas ao celular da parte Autora, reiterando a informação acima 

e, por final, uma última mensagem fora enviada, sobre o projeto celular 

legal. Menciona a empresa TELEFÔNICA que o IMEI2 do aparelho celular da 

parte Autora não se encontra em regularidade junto à Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, seja por que o equipamento não fora 

certificado/homologado antes da comercialização, ou porque houve 

comunicação de extravio, furto ou roubo do aparelho ; Aduz que o 

bloqueio do IMEI do aparelho celular da parte Autora ocorreu em 

decorrência do Projeto SIGA (Celular Legal4), de iniciativa da Anatel em 

parceria com a Receita Federal e Polícia Federal, cabendo às prestadoras 

tão somente cumprir a Regulamentação5, ativando em suas redes apenas 

aparelhos com IMEI regular, conforme conteúdo do Ofício nº 

362/2017/SEI/PRRE/SPR-ANATEL, que acompanha a presente defesa. 

Destaca, que o bloqueio decorre de OBRIGAÇÃO DE FAZER imposta à 

VIVO pela Anatel no PADO6 53504.025743/2010, Ato/Despacho e Extrato 

de Ato nº 271, de 15 de janeiro de 2013, cuja cópia do instrumento 

decisório acompanha a presente defesa A 2ª demandada assevera 

caracterizada a excludente de responsabilidade da Ré Apple,uma vez 

que, não deu causa ao ocorrido e não possui qualquer relação ou 

gerência com o bloqueio ou desbloqueio do IMEI, não podendo ser 

penalizada por fato que não concorreu, estando totalmente ausente o 

nexo causal e por consequente a latente ilegitimidade passiva desta; 

Ainda que houvesse a determinação de desbloqueio do IMEI, esta empresa 

estaria impossibilitada de realizar qualquer operação neste sentido, posto 

que este não se dá pela fabricante, mas sim pela operadora ou pela 

autoridade policial, juntamente com contato ativo com a ANATEL, através 

da comprovação de propriedade do aparelho. Pois bem. Para que a Ré 

seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. No caso em tela, em que pese o 

Autor demonstrar a relação jurídica com a Vivo através do número (65) 

99984-2891, conta 403147450, no plano VIVO FAMÍLIA 50 GB, habilitado 

em 12/09/2019.. irresigna-se quanto à suposta suspensão do serviço 

desde a partir de 26/11/2019 ficou impedido de utilizar o seu telefone 

celular, tomando, então, conhecimento de que a Vivo havia bloqueado o 

seu I-MEI. No entanto, ao analisar os argumentos e provas apresentados 

por ambas as partes, tem-se que não há comprovante de que, 

efetivamente, o serviço teria sido suspenso em 26/11/2019. Isso porque, 

da análise das faturas dos meses 10/2019; 11/2019 ;12/2019 ;e 01/2020 

apresentadas pela Ré, vê-se a regularidade de ligações efetuadas no 

aludido mês,. Logo, independente da apresentação de eventuais 

protocolos de atendimentos, é fato que a interrupção específica do IMEI da 

linha telefônica, capaz de gerar dano moral, não foi efetivamente 

demonstrada. Destaco que a Empresa VIVO, colaciona tela da ANATEL, 

que o IMEI2 do aparelho celular da parte Autora não se encontra em 

regularidade junto à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, seja 

por que o equipamento não fora certificado/homologado antes da 

comercialização, ou porque houve comunicação de extravio, furto ou 

roubo do aparelho ; Ademais, inexiste nos autos prova hábil que comprove 

a irregularidade praticada pelo requerido. Verifica-se que não há prova de 

que o demandado efetuou o bloqueio do aparelho celular do autor, bem 

como da sua motivação. O autor não demonstra cabalmente quantos dias 

ficou se acesso ao serviços, bem como que dessa eventual falha 

prestação serviços, pudesse ter gerado dano; O simples fato de ter 

trocado celular e adquirido um celular novo, não comprova os prejuízo, 

originado pela suspensão do IMEI do primeiro celular; Além disso, não há 

que se cogitar dano material para o caso de concessão ao final, pois o 

requerente informou a aquisição de novo aparelho celular, por sua conta. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

T u r m a  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  C í v e l  N º 

0028116-11.2015.811.0001Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Recorrido: Diego 

Fernandes Santos EMENTA RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. 

IMEI BLOQUEADO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. 

RECURSO PROVIDO. Não tendo a empresa fabricante do aparelho celular 

concorrido para o bloqueio do IMEI , não há como responsabilizá-la pelos 

fatos descritos na petição inicial. Deve-se deixar claro que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71005123757. J. em 10 Mar. 2015. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 07 Jul.2017.) Assim, não tendo demonstrado 

o ato ilícito propriamente dito, não há que se falar em responsabilização 

civil. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: Serviço de 

telefonia e/ou internet – suspensão do serviço – não comprovada– dano 

moral – inocorrência – sentença de procedência – recurso da fornecedora 

de telefonia provido. (BUFULIN, Vinicius Castrequini. Recurso inominado n. 

0011682-46.2014.8.26.0297.J. em 11 Mar. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2018.) Logo, entendo inexistir atitude 

ilícita por parte da Ré, uma vez que a própria razão pela qual OPINO pela 

improcedência do pedido formulado pelo Autor quanto à danos morais. No 

caso, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de 

dano moral a ser reparado. DISPOSITIVO: JULGO PELA IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na inicial, no que tange aos danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. REJEITO as preliminares arguidas; Deixo 

de condenar a parte no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015078-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

METABEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015078-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: METABEL GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Relatório dispensado pelo art.38 
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da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Por 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 aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Em síntese, afirma a parte 

autora que é cliente da empresa Ré e que todo ano realiza a troca do 

aparelho usado por um aparelho novo se beneficiando com descontos 

pela troca do aparelho usado, bem como com a pontuação do programa de 

fidelidade “Vivo Valoriza”. Informa que em 08/2018 compareceu em uma 

das lojas da reclamada para novamente realizar a troca do seu aparelho 

celular usado por um novo, entretanto após sair da loja percebeu que a 

reclamada não aplicou o desconto referente à entrega do aparelho usado, 

sendo aplicado somente o desconto do programa vivo valoriza. Assim, a 

parte autora pleiteia indenização pelos danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da Ré ao pagamento 

de danos materiais no valor de R$ 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove 

reais). A reclamada em sua defesa alega que há relação jurídica entra as 

partes, informa que a autora não possuía pontos a serem utilizados pelo 

programa vivo valoriza, e por isso, somente foi aplicado o desconto 

referente a entrega do aparelho. Aduz que a situação ensejou meros 

aborrecimentos, e por isso requer a improcedência da ação. A parte 

autora, para comprovar o alegado junta aos autos boletim de ocorrência 

realizado, a nota fiscal da compra, tanto a nota referente ao ano de 2018 

como as demais, a título de comparação. Junta também o comprovante de 

pagamento do aparelho novo adquirido, o extrato de pontos do programa 

vivo valoriza utilizado, e número de protocolo de reclamação junto a 

empresa, cumprindo assim com o ônus que lhe competia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. A reclamada, em que pese alegar que a parte autora 

não possui pontos junto ao programa supracitado no ano de 2018, não 

juntou nos autos nenhum elemento probatório capaz de confirmar o 

alegado em sua defesa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Assim, da narrativa contida na exordial, 

reputam-se verdadeiros os fatos alegados, dos quais se verifica a falha 

na prestação de serviços e, consequentemente, o direito pleiteado pela 

parte Reclamante para que a reclamada seja condenada a indenizar os 

danos morais sofridos. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do 

serviço, uma vez que a empresa oferece uma promoção aos seus 

consumidores e posteriormente deixa de cumprir o que ela mesmo 

ofereceu. Em que pese a negativa dos fatos a reclamada não colacionou 

documento que demonstre o porquê da negativa em aplicar ambos os 

descontos à consumidora, conforme já havia feito anteriormente, gerando 

uma expectativa e posteriormente descumprindo a mesma. Vislumbro que 

no presente caso houve o denominado “venire contra factum proprium non 

potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual 

determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um 

comportamento anterior, ou seja, oferecer uma promoção e posteriormente 

não cumprir com a mesma. Com efeito, analisando o caso, vislumbro a 

presença dos elementos caracterizadores do comportamento 

contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim 

ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. Vale frisar 

que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé 

como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Corroborando: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO 

DE CONSUMO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA PELA RÉ. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 

DIVERSO DO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A 

INFIRMAR AS PRETENSÕES DO AUTOR. EMPRESA DE TELEFONIA QUE 

NÃO PRODUZIU PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR OS TERMOS DA 

CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA RÉ EM FORNECER AO CONSUMIDOR O 

SERVIÇO QUE LHE FOI OFERTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

COMPORTAMENTO DA EMPRESA DE TELEFONIA QUE ULTRAPASSA OS 

LIMITES DO TOLERÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 

CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC). (TJ-SP 10033922520168260533 SP 

1003392-25.2016.8.26.0533, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 

23/02/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/02/2018). Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na prestação 

do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos 

causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos danos morais 

suportados. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante 

decorrente do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetido 

pela reclamada é passível de indenização. No que concerne ao pedido de 

danos materiais, entendo que merecem prosperar de forma parcial. A 

parte pleiteia a devolução em dobro dos valores referentes ao aparelho 

que entregou, no entanto, entendo que não se aplica ao presente caso o 

disposto no art. 42, parágrafo único. O artigo dispõe que somente aquele 

que foi cobrado de forma indevida deve ser ressarcido em dobro, ocorre 

que em momento algum a empresa efetuou cobranças indevidas à 

consumidora, a reclamada apenas deixou de aplicar um desconto em 

favor da reclamante. Sendo assim, entendo que devem ser restituídos a 

autora o valor de R$ 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais). III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na inicial e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a 

reclamada a restituir a reclamante à quantia R$ 4.099,00 (quatro mil e 

noventa e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

data do fato, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020684-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYRA MIGUELINA DE ARRUDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

AGIPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020684-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZAYRA MIGUELINA DE ARRUDA GARCIA REQUERIDO: 

BANCO AGIBANK S/A, AGIPLAN FINANCEIRA S.A, AGIPLAN 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., BANCO FIBRA SA I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINARES Acolho o pedido de retificação do polo passivo, 

DETERMINO ao cartório que proceda ao necessário para a retificação 

conforme requerido na contestação, para constar como parte reclamada 

Banco Agibank, no que concerne as três primeiras reclamadas. Afasto a 
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preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela quarta reclamada, uma vez 

que faz parte da mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente 

responsáveis pelos danos causados ao consumidor. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Por se tratar de relação de consumo, já houve a aplicação 

da inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Alega a autora que 

solicitou junto ao Banco Réu o adiantamento de 04 parcelas de um 

empréstimo de 8 (oito) parcelas, contrato nº 1212404543, na qual, houve a 

junção das parcelas 5,6,7 e 8, que gerou o montante de R$ 2.740,49. Em 

05/08/2019, a Autora efetuou o pagamento. Ocorre que em 25/11/2019 o 

Banco Réu descontou da conta da autora, sem sua autorização, os 

valores de R$ 648,56 e R$ 319,44. Declara que procurou o banco 

reclamado para descobrir o motivo dos descontos indevidos dos 

proventos, e alegaram que seriam descontos referentes ao empréstimo 

realizado, a autora afirmou que já havia pago adiantado o empréstimo junto 

ao banco, após as afirmações o reclamado solicitou o envio de documento 

comprovando, e, logo após, fariam a devolução dos valores. Em 

09/12/2019, o Banco Réu enviou um recibo de quitação para a Autora 

comprovando que não havia mais débitos referentes ao contrato nº 

1212404543, toda via, não devolveram os valores descontados 

ilicitamente. Assim, requer, a devolução em dobro dos valores 

descontados em sua conta, bem como indenização pelos danos morais 

sofridos. Os reclamados, em sua defesa, sustentam que os débitos 

realizados na conta da autora referem-se a um equívoco sistêmico, porém, 

houve o ressarcimento dos valores descontado. Com isso, alegam 

inexistência de danos morais, impossibilidade de devolução em dobro dos 

valores descontados, e requerem ao final a improcedência da ação. Em 

análise aos elementos probatórios, é possível verificar que restou 

incontroverso que os descontos foram realizados de forma indevida na 

conta da parte autora. Inobstante as alegações das rés, denota-se que 

não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia por força do 

disposto no art. 373, II do CPC, eis que não juntaram nenhum documento 

capaz de demonstrar a legalidade dos valores descontados, bem como da 

devolução dos mesmos. Sendo assim, em observância aos extratos 

juntados nos autos restou comprovado os descontos dos valores no total 

de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) de forma indevida. A 

parte autora também comprova a quitação do empréstimo realizado. Logo, 

não tendo sido comprovada a devolução dos valores, devem os 

descontos discutidos nos autos serem declarados ilegais, bem como os 

valores indevidos serem restituídos a reclamante em dobro, eis que se 

tratam de cobrança indevida, a qual se enquadra no artigo 42, parágrafo 

único do CDC. Corroborando: “RECURSO INOMIMADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA 

INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E DA EMPRESA BENEFICIADA COM A FRAUDE. RESTITUIR EM 

DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Relatou parte autora que em março de 2014 teve o lançamento de 

compras nos valores de R$109,55 e de R$48,74 em seu cartão de crédito. 

Disse que as operações são fruto de fraude praticada por terceiros. 

Requereu o ressarcimento em dobro das cobranças indevidas, o 

cancelamento das parcelas referentes às compras e indenização por 

danos morais. 2. As requeridas não se desincumbiram de comprovar a 

regularidade das operações realizadas com o cartão de crédito do autor. 

Tratando-se de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova 

em benefício do consumidor. Não veio aos autos prova de que o autor 

teria realizado a compra de passagens aéreas e solicitado o cancelamento 

da operação, havendo indício de que compra teria sido feita por terceiro, 

uma vez que o nome do passageiro constante na tela de computador 

colada pela ré Azul (fl. 67) indica pessoa estranha à lide. 3. As requeridas 

respondem de forma objetiva e solidária pela restituição dos valores 

lançados irregularmente na fatura de consumo do cartão de crédito do 

autor. Aplicação dos arts. 7º e 14, do CDC, e da Súmula 479, do STJ. 

4.Restituição na forma dobrada, em face do art. 42, § único do CDC. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005442504 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 29/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/11/2015)”. Ademais, aplica-se à espécie a teoria do risco, previsto no 

parágrafo único do art. 927 do Código Civil, que dispõe: “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”. Os 

descontos diretamente na conta corrente da parte autora, mesmo já tendo 

sido quitado o débito, configuram ato ilícito, passível de reparação dos 

danos decorrentes. In casu, verifica-se que a situação configura 

transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando 

azo à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

parcial acolhimento das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - CONDENAR as reclamadas, 

solidariamente, a restituírem a reclamante o montante R$ 1.936,00 (mil, 

novecentos e trinta e seis reais), já calculados de forma dobrada, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto, e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - CONDENAR 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Acolho o pedido de retificação do polo passivo, 

DETERMINO ao cartório que proceda ao necessário para a retificação 

conforme requerido na contestação, para constar como parte reclamada 

Banco Agibank. - Mantenho a liminar deferida. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021519-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIA MARTINS FERREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. 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 Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. III. MÉRITO Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 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, bem como pela clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte autora que recebeu fatura 

com cobrança excessiva pela reclamada em sua unidade consumidora nº 

27988 - 9 (hidrômetro A04L373958), referente ao mês de novembro e 
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dezembro de 2019 nos valores de R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta e seis centavos) e R$ 2.027,74 (dois mil reais e 

vinte e sete reais e setenta e quatro reais), respectivamente. A reclamada 

em sua defesa alega que houve vistoria no hidrômetro do imóvel da autora 

e não foi constatada nenhuma irregularidade ou vazamento, alega culpa 

exclusiva da autora para justificar os aumentos, legalidade das 

cobranças, e por fim alega inexistência de danos morais, devendo o pleito 

ser julgado improcedente. Analisando o histórico de consumo da unidade 

consumidora da parte autora verifica-se que esta mantinha um padrão 

antes do faturamento excessivo do mês de novembro de 2019, não 

havendo variação significativa nos meses anteriores desta situação. De 

acordo com o histórico de leituras, tem-se que a cobrança nos valores de 

R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos) e R$ 2.027,74 (dois mil reais e vinte e sete reais e setenta e 

quatro reais) referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 se 

mostram excessivas em relação ao consumo médio da consumidora, 

consistindo muito mais que o dobro daquilo que habitualmente pagava e, 

neste particular cabível a declaração de inexistência dos débitos 

provenientes de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade da concessionária de água é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. A reclamada em sua defesa alega que foi 

realizada vistoria e que não havia irregularidades no hidrômetro, aduz que 

houve culpa exclusiva da consumidora justificando assim o aumento das 

faturas, no entanto a parte não traz nenhum elemento probatório que 

comprove o alegado em sua defesa, com isso a reclamada não se 

desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Desta feita, em que pese os argumentos 

trazidos pela parte demandada, verifica-se que as faturas objeto da ação 

tiveram um aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à readequação das faturas é 

medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que houvesse 

danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação das faturas dos meses de novembro e dezembro 

de 2019, com base na média dos seis meses anteriores a primeira 

cobrança acima da média. 2 - OPINO pela improcedência dos danos 

morais. - Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021677-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021677-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DO PINHO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do artigo 

98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Por se tratar de 

relação de consumo, aplico a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. O reclamante alega na petição inicial que no dia 31/10/2019 

realizou um depósito bancário equivocado na conta de terceiro no valor de 

R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais). Narra que 

equivocadamente não houve a digitação do número 6, o qual seria o dígito 

da conta corrente do requerente e sendo assim, o referido depósito foi 

creditado na conta de terceira pessoa, qual seja: Valdecir Rosa de Moraes 

Jr (conta corrente 12.780 -9). Afirma que informou o ocorrido ao banco, 

tendo inclusive procedido com o envio de uma carta direcionada ao 

Gerente do Banco do Brasil da Agência 2363 -9, requerendo que fosse 

tomadas medidas administrativas no sentido de que fosse evitado 

saque/levantamento do referido crédito. Alega que em resposta ao 

requerente, o requerido informou não possui alçada para devolução do 

valor creditado em conta de terceiro, a não ser que autorizada 

judicialmente. Ante tais fatos, requer a devolução dos valores, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. O reclamado, em defesa, afirma 

que o valor foi crédito pelo próprio autor, não havendo responsabilidade 

da instituição no presente caso. Alega que o banco não pode realizar o 

procedimento de retirada/bloqueio dos valores na conta corrente da 

pessoa beneficiária sem antes ter o aval do cliente. Sendo assim, requer a 

improcedência da presente demanda. Analisado o processo e seus 

documentos verifica-se restar incontroverso o alegado erro quando do 

preenchimento da conta corrente. Vislumbra-se que o terceiro beneficiário 

possui os mesmos números iniciais da conta corrente do autor, sendo que 

a diferença reside apenas no número referente ao dígito. Desta feita, não 

há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se 

tratar de culpa exclusiva de terceiro, a qual afasta a responsabilidade 

objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material 

no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do CDC. In casu, 

verifica-se estar diante de uma hipótese de culpa exclusiva do 

consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do prestador de 

serviço, senão vejamos: Artigo 14, § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. O cliente é responsável pelas informações repassadas no 

momento do depósito ou transferência bancária, devendo, inclusive, 

conferir o comprovante de depósito, o nome do beneficiário e os valores 

quando realiza a transação. Assim, verifica-se que foi a conduta do 

próprio autor que fez com que o valor não fosse creditado na sua conta, 

não configurando qualquer defeito na prestação do serviço. 
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Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Aplicação do 

artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Falta de cuidado do 

autor pela digitação equivocada de número de conta ao realizar depósito 

em terminal de autoatendimento sem a devida conferência. Ausência de 

falha na prestação do serviço pelo banco. Dever de restituir o valor 

depositado de forma equivocada não verificado. APELO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075096420, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, Julgado em 18/04/2018). Em que pese o banco reclamado 

não ter responsabilidade no presente caso, nada impede que o autor 

demande contra a pessoa que recebeu o valor de forma equivocada, para 

que os valores lhe sejam restituídos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS formulados na inicial. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018896-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO REQUERIDO: BUD - 

BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. O autor alega ser possuidor de um cartão de crédito 

Brastemp Itaucard, bandeira VISA n. 4643 0102 5398 1108, com um 

programa de benefícios para reverter os valores de compra em pontos e 

retirar produtos no site Compra Certa. Diz que no dia 23/02/2019, acessou 

o site compra certa para fazer uso dos pontos acumulados no cartão de 

crédito, comprando um barbeador Philips no valor de R$ 167,90 (cento e 

sessenta e sete reais e noventa centavos), mais frete de R$ 25,80 (vinte 

e cinco reais e oitenta centavos), totalizando R$ 193,70 (cento e noventa 

e três reais e setenta centavos). Pois bem, o Reclamante ciente que não 

haveria nenhum custo se surpreendeu quando recebeu um SMS em seu 

celular informando a compra e confirmou na sua fatura online do cartão de 

crédito. Assim, entrou em contato com o Reclamado para cancelar a 

compra, porém foi informado que não poderia ser feito, pois o produto já 

tinha sido expedido, no entanto a atendente instruiu o reclamante que 

bastaria devolver o produto quando chegasse através de um sedex 

reverso e seria estornado o valor da compra na próxima fatura do cartão 

de crédito. Informa que o produto foi devidamente devolvido e até a 

presente data não houve o estorno dos valores, por isso, requer a 

restituição em dobro dos valores cobrados, bem como indenização pelos 

danos morais sofridos. A reclamada sustenta em sua defesa como teses 

meritória que não houve conduta ilícita da sua parte, que não há se falar 

em repetição do débito, por fim alega ausência de provas e de conduta 

ensejadora de danos morais, requerendo a improcedência da ação. Não 

se pode olvidar que neste conflito de interesses figura, de um lado, 

empresa dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e, de 

outro o particular, que se encontra na condição de consumidor. A 

requerida não juntou nenhuma prova demonstrando que tentou solucionar 

o conflito. O requerente produziu um mínimo de prova material exigido para 

comprovar a relação contratual de consumo, a aquisição do produto, e as 

reclamações, o pedido de estorno, o comprovante de que o produto foi 

devolvido, além das faturas do cartão dos meses seguintes que 

comprovam que não houve a devolução dos valores, cumprindo com o 

ônus que lhe incumbia. Desta feita, ante a inexistência de alguma causa de 

exclusão de sua responsabilidade, como previsto no artigo 12, § 3º, do 

CDC – pois nada comprovou nesse sentido – a reclamada deverá ser 

compelida a restituir o valor pago pelo referido produto, no importe total de 

R$ 193,70 (cento e noventa e três reais e setenta centavos). Ressalto que 

se aplica no presente caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, 

uma vez que o requerente não deveria ter pago o valor para adquirir o 

produto, deveriam ter sido descontados os pontos do programa, conforme 

narrado na exordial, sendo assim, entendo que restou configurada a 

hipótese prevista do artigo supracitado. Da mesma forma, os danos morais 

são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o 

desgaste, transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse e assim poder ser restituído dos valores. Não há 

dúvida de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral experimentado pelo autor, e o 

nexo de causalidade, resta caracterizado o dever de indenizar. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - 

CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante o montante R$ 387,40 

(trezentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), já calculados de 

forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 2 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) ao reclamante pelos danos morais sofridos, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000457-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRINA MIRANDA GOMES FREIRE REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. II. 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 Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. III. 

MÉRITO Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Por se tratar de relação de consumo, 

já houve a aplicação da inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte autora que recebeu fatura 

com cobrança excessiva pela reclamada em sua unidade consumidora nº 

435732 - 9, com vencimento no mês de outubro 2019 no valor de 

R$738,47 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos). 

Ante tais fatos, por não ter condições de arcar com tais valores entrou em 

contato com a reclamada (PROTOCOLO 2461271) para que o problema 

fosse solucionado, porém não obteve êxitos. Assim, requer a declaração 

da inexistência do débito, bem como danos morais por ter sido privada dos 

serviços. A reclamada em sua defesa alega que houve vistoria no 

hidrômetro do imóvel da autora e não foi constatada nenhuma 

irregularidade ou vazamento, alega culpa exclusiva da autora para 

justificar os aumentos, legalidade das cobranças, e por fim alega 

inexistência de danos morais, devendo o pleito ser julgado improcedente. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora verifica-se que esta mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês de outubro de 2019, não havendo variação significativa 

nos meses anteriores desta situação. De acordo com o histórico de 

leituras, tem-se que a cobrança nos valores de R$ R$ 738,47 (setecentos 

e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) referente ao mês de 

outubro de 2019 se mostra excessiva em relação ao consumo médio da 

consumidora, consistindo mais que o dobro daquilo que habitualmente 

pagava e, neste particular cabível a declaração de inexistência dos 

débitos provenientes de cobranças com valores anormais. Tratando-se de 

relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de água é 

objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de 

defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do 

art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à 

possibilidade de que o aumento no valor das contas da parte autora possa 

ter ocorrido em razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de 

haver acúmulo de consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o 

extraordinário aumento do consumo na matrícula. A reclamada em sua 

defesa alega que foi realizada vistoria e que não haviam irregularidades 

no hidrômetro, aduz que houve culpa exclusiva da consumidora 

justificando assim o aumento das faturas, no entanto a parte não traz 

nenhum elemento probatório que comprove o alegado em sua defesa, com 

isso a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos 

do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Desta feita, em que 

pese os argumentos trazidos pela parte demandada, verifica-se que a 

fatura objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, devendo 

ser readequada. Assim, considerando inexistência de elementos 

probatórios que afastem o direito da parte reclamante e, havendo 

verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação quanto à 

readequação da fatura é medida que se impõe. Evidencia-se, pois, que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração 

de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível 

exigir da reclamante a produção de prova negativa. Corroborando: 

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM REVISIONAL E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS, 

DECORRENTES DE COBRANÇAS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA. (TJ-RJ - APL: 

00116795020118190052, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA 

RÊGO, Data de Julgamento: 04/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL). Por fim, quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar 

em prova; o que se deve comprovar é o fato da consumidora ter ficado 

sem o fornecimento do serviço que gerou o desconforto e a indignação da 

reclamante, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a 

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re 

ipsa. 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 que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 - DETERMINAR a 

inexistência do débito da fatura com vencimento mês de outubro de 2019, 

e, por conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da referida 

fatura com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão da 

fatura discutida em juízo; 2 - CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por dano moral a reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. - MANTENHO a liminar 

deferida. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, artigos 54 e 55). Consigo que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito o julgado e havendo concordância 

do autor, defiro desde já a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018960-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA CREOLEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018960-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA CREOLEZ REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação 

do polo passivo para constar como parte reclamada TIM S/A, inscrita no 

CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor total de R$ 324,74 (Trezentos e 

vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), na data de 18/10/2019. 
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No entanto, narra o reclamante que era usuário dos serviços da 

reclamada, porém diante da falha na prestação dos serviços fez 

reclamação junto ao PROCON/MT para que fossem cancelados os 

serviços, sem a cobrança da taxa de fidelidade. No processo 

administrativo a reclamada se comprometeu a efetuar o cancelamento do 

plano, a não cobrar as faturas referentes aos meses de agosto e 

setembro de 2019, bem como a não incidência da multa contratual. No 

entanto, em que pese os fatos narrados pelo autor, a reclamada não 

cumpriu com o acordo firmado no processo administrativo e inscreveu o 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

indevida. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, alega ausência de comprovação de danos 

e por isso requer a improcedência da presente demanda. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a legalidade da negativação em nome do autor. Portanto, restou 

incontroverso o fato narrado na exordial, sendo que o reclamante se 

desincumbiu no ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, 

trazendo aos autos elementos mínimos que demonstram seu direito. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome do reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição parcial das preliminares arguidas e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 324,74 (Trezentos e 

vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar 

deferida. - Acolho a preliminar de retificação do polo passivo para constar 

como parte reclamada TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso ainda não 

realizado. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019070-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A I.RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 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 Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor total de R$ 1.426,37 (mil quatrocentos e vinte e seis 

reais e trinta e sete centavos), na data de 30/10/2018. Narra a reclamante 

que desconhece os débitos negativos. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, alega que houve fraude 

no hidrômetro da matrícula em nome da autora, junta nos autos termo de 

confissão de dívida em nome da autora, porém sem nenhuma assinatura 

no termo, por fim, requer a improcedência da presente demanda. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a legalidade da negativação em nome da autora. Portanto, restou 

incontroverso o fato narrado na exordial, sendo que o reclamante se 

desincumbiu no ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, 

trazendo aos autos elementos mínimos que demonstram seu direito. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a mais antiga em nome da 

reclamante. Feitas as ponderações supra, apesar de afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição em nome 

do requerente, ainda que posterior à discutida no presente processo, 

faz-se necessária à redução do quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 1.426,37 (mil quatrocentos e vinte e 

seis reais e trinta e sete centavos) e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a 
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quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Intime-se o reclamado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso 

ainda não realizado. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001035-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AURELINA MARIA DAS NEVES CONCEICAO REQUERIDO: 

VIVO S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, afasto a preliminar de 

rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que se confunde 

com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

comprovante de residência em seu nome, no entanto, rejeito a preliminar 

arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode juntar à petição 

inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a 

existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há 

documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por 

dívidas nos valores de R$ 274,79 (duzentos e setenta e quatro reais e 

setenta e nove centavos ) e R$ 151,49 (cento e cinquenta e um reais e 

quarenta e nove centavos), com data de inclusão em 27/06/2019, no 

entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 
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limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo 

são as mais antigas em nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor total 

de R$ 426,28 (quatrocentos e vinte e seis reais a vinte e oito centavos) e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019165-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN GONCALVES BRANDAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019165-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YASMIN GONCALVES BRANDAO OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida e interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que 

o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de e R$ 207,14 (Duzentos e sete reais e quatorze 

centavos), com data de inclusão em 10/08/2018, promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado, em sua defesa, alega que houve contratação dos serviços, 

que não houve a comprovação do dano moral por isso pleiteia que a 

presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado em sua peça 

de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe 

a baila qualquer documento assinado pela autora que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única em nome da 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

207,14 (Duzentos e sete reais e quatorze centavos) e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
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acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em jugado, 

proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019229-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA MACEDO DE ARRUDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019229-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLY REGINA MACEDO DE ARRUDA MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Alega a parte 

reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante de 

negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal 

alegação não deve prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial 

basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se 

falar em ausência de provas. Afasto a prejudicial de mérito suscitada pela 

reclamada no que tange a prescrição, tendo em vista 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 ciência do consumidor sobre a negativação e não da data da 

negativação, conforme entendimento do STJ. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ 216,57 (duzentos e dezesseis reais e 

cinquenta e sete centavos), com data de inclusão em 02/06/2016, 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega que houve contratação 

dos serviços, que não houve a comprovação do dano moral por isso 

pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado 

em sua peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, 

porém não trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a mais antiga em nome da 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. Feitas as ponderações supra, apesar da existência de negativação 

posterior, esta já foi declarada indevida nos autos nº 

8037364-20.2019.811.0001. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 216,57 (duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete 

centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019236-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019236-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débitos no valor total de R$ 234,12 (duzentos e quarenta e 

três reais e doze centavos), com data de inclusão em 07/07/2019, 

promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega que houve contratação 

do serviços, que não houve a comprovação do dano moral por isso 

pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado 

em sua peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, 

porém não trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a mais antiga em nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de afastada a incidência da 

súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição em nome do 

requerente, ainda que posterior à discutida no presente processo, faz-se 

necessária à redução do quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 234,12 (duzentos e quarenta e três 

reais e doze centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em jugado, proceder à 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020053-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL HENRIQUE CANTARELLA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão 

de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as 

provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova. Alega o autor que não concorda com a recuperação de 

consumo cobrada em sua unidade consumidora nº 6/344349-6, no valor 

de R$ 4.391,58 (Quatro mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e 

oito centavos) e R$ 2.245,93 ( Dois mil duzentos e quarenta e cinco reais 

e noventa e três centavos, com vencimento em 20/02/2017 e 23/08/2019. 

Informa que não teve ciência do procedimento realizado, não sendo 

respeitado o procedimento previsto na Resolução Normativa da Anel. Por 
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esse motivo, pugna pela declaração de inexistência do débito em comento, 

ressarcimento dos valores pagos, bem como condenação da empresa ao 

pagamento de indenização por danos morais. No entanto, em que pese a 

alegação de que não acompanhou a inspeção realizada, em análise ao 

termo de ocorrência juntado aos autos pelo próprio autor é possível 

visualizar sua assinatura no TOI nº 582874. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na 

medição de consumo da unidade consumidora do reclamante, razão pela 

qual, foi emitida fatura de recuperação de consumo em atenção ao que 

dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando legítimo os débitos 

discutidos nos autos por estar amparada pelo exercício regular do seu 

direito. Pois bem. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho 

medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em 

virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual 

entendimento do STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos 

inerente à recuperação de consumo, desde que a reclamada siga 

determinados procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado 

no presente caso. Sabido que o consumidor deve acompanhar a medição 

realizada pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma 

unilateral e sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A 

Reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na 

unidade consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da 

demandante no dia 23/11/2016, ocasião em que verificou que a unidade 

consumidora estava com desvio de energia no ramal de entrada, trazendo 

aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente 

realizado e com assinatura da parte autora, bem como carta ao cliente 

informado o procedimento, demonstrando que havia irregularidades no 

medidor na unidade consumidora, o que estava impedindo a medição da 

energia efetivamente consumida no imóvel. Importante ressaltar que a 

reclamante junta em sua exordial a carta emitida pela reclamada para 

demonstrar os débitos, além do termo de ocorrência, demonstrando assim 

que acompanhou o serviço que foi realizado pelos prepostos da 

reclamada. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129, 130 V e 

133 todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Logo, a cobrança 

discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de receita do 

período em que a energia consumida no imóvel do requerente não era 

corretamente medida. Com isso, vislumbro que a reclamada cumpriu com o 

procedimento previsto em lei, trazendo aos autos elementos suficientes 

para demonstrar a regularidade do débito. Partindo dessas premissas, não 

há que se falar em declaração de inexistência de débito e cancelamento 

do TOI, razão pela qual não acolho o pedido formulado pela parte autora 

nesse sentido. Por todo o exposto, entendo que a reclamada está 

amparada pelo exercício regular do seu direito, não havendo no presente 

caso elementos ensejadores de responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1019519-94.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019519-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES MIRANDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada esta mais 

aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Em síntese, alega a reclamante que adquiriu junta a 

Reclamada um pacote de viagens no valor de R$ 990,48 (novecentos e 

noventa reais e quarenta e oito centavos) divido em 08 parcelas de R$ 

123,81 (cento e vinte e três reais e oitenta e um centavos) tendo como 

data de embarque o dia 25 de outubro de 2018. Narra que por motivos de 

saúde, a Requerente comunicou a empresa que não poderia mais viajar na 

data programada, solicitando o adiamento ou mesmo o cancelamento da 

viagem, no entanto alega que continuou a pagar as parcelas sem que o 

serviço fosse prestado. Aduz que a reclamada inscreveu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, vez que pagou todos os 

boletos, ante isto, requer a declaração de inexistência de débito, danos 

morais, a devolução dos valores pagos e o cancelamento do contrato 

firmado. A reclamada, em sua defesa, alega que a autora junta 

comprovante de um único boleto, e que este não se refere ao boleto que 

gerou a negativação. Alega ausência de conduta ilícita e que no presente 

caso não há dano moral a ser indenizado. Por fim, requer a improcedência 

da ação. Em análise dos documentos juntados pela autora para comprovar 

o alegado, é possível visualizar que a mesma juntou boleto com 

vencimento no mês de fevereiro de 2019, porém a dívida inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito faz referencia a débito vencido no mês de 

outubro de 2018. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO.OBRIGACIONAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO MÍNIMO QUE LHE COMPETIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora 

que era cliente da ré, e que efetuou o pagamento de todas faturas, mas 

que, mesmo assim, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente. Pugna pela declaração de inexistência do débito, 

bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. 2. Parte ré contestou e apresentou contrarrazões, 

pleiteando a condenação a do autor ao pagamento das faturas em aberto. 

3. Sentença que julgou improcedente a ação e improcedente o 

contrapedido. 4. Em que pese estar-se diante de uma nítida relação de 

consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação 

consumerista, e, dentre elas, a inversão do ônus da prova, ao consumidor 

cabe, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo do seu direito. 

Não o fez. 5. No caso dos autos, compulsando a prova existente, 
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verifica-se que o recorrente não demonstra minimamente o seu direito. 

Alega o autor ter realizado o pagamento da de todos os débitos, todavia, 

os comprovantes que anexa aos autos não são suficientes para 

corroborarem a sua tese inicial. Isso porque os documentos de fls. 10 e 

11, de fato, são pagamentos efetuados à empresa ré, mas de valores 

diversos daqueles que ensejaram a inscrição negativa, além de estarem 

desacompanhados do respectivo boleto de cobrança, bem como os 

códigos de barra indicados nos pagamentos não conferem com aqueles 

constantes na cobrança de fl. 08. Registra-se que a prova de relação 

entre pagamento e cobrança poderia facilmente ser produzida pelo autor. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008866048, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-10-2019) Além disso, a parte autora 

alega que não realizou a viagem por recomendação médica, no entanto, o 

atestado médico que a mesma juntou aos autos possui data posterior a 

realização da viagem, ou seja, a autora alega que a viagem estava 

prevista para o dia 25/10/2018, e o atestado juntado nos autos tem data do 

dia 31/10/2018. Sendo assim, não vejo verossimilhança nas alegações 

trazidas na exordial. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da ação. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018849-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DORAMILA DE SOUZA SANTOS CAVALCANTI 

REQUERIDO: OI S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 273,95 (duzentos e 

setenta e três reais e noventa e cinco centavos), com data de inclusão em 

14/12/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 
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presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 273,95 (duzentos e setenta e três 

reais e noventa e cinco centavos) e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019961-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERSON SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a 

prejudicial de inépcia da inicial arguida pelo reclamado, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ 198,55 (cento e noventa e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), promovido pelo reclamado. Aduz, em sua 

peça inicial que desconhece o referido débito e por isso requer a 

declaração de inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua 

defesa, alega que não houve pretensão resistida, que não houve a 

comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja 

julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que 

não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe à baila qualquer 

documento assinado pelo autor que comprove a relação jurídica entre as 

partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativações objetos do presente 

processo são a única em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 198,55 (cento e noventa e oito reais e cinquenta 

e cinco centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 451 de 696



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020035-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO JOSE DE MATOS FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020035-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDEVALDO JOSE DE MATOS FRANCO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 das preliminares suscitadas 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. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

áudio que comprova a relação jurídica entre as partes e a contratação 

realizada pelo reclamante, bem como relatórios de chamadas e faturas em 

aberto. Corroborando com o alegado em sua defesa, no áudio juntado pela 

reclamada o reclamante afirma estar ciente dos valores e plano 

contratado. A reclamada também junta telas do seu sistema que 

comprovam pagamento anteriores realizados pelo reclamante. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, o reclamante também impugna o áudio juntado nos autos, porém 

não junto nenhum elemento probatório para demonstrar o que alega, sendo 

assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido contraposto 

realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o pagamento dos 

valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido contraposto realizado 

pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o valor de R$ 111,93 

(cento e onze reais e noventa e três centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 3% 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 a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018231-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018231-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE DE SA MONTEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. A reclamada 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do 

art. 330, § 1º do CPC. Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 
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dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro 

centavos), com data de inclusão em 25/10/2018, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro 

centavos) aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020788-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020788-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIQUEIAS LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ausência de pretensão 

resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 
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inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), 

com data de inclusão em 22/10/2019, no entanto o requerente não 

reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020432-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020432-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO CORREIA DOS SANTOS REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA I. RELATÓRIO Dispendo o relatório no termos do artigo 

38 da Lei 9099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de inaplicabilidade do 

Código de defesa do Consumidor ao presente caso. Cediço que 

entende-se por consumidor não só o adquirente final do produto, mas 

também àqueles que apresentem alguma das vulnerabilidades em relação 

a empresa fornecedora de produtos/serviço, no presente caso vislumbro 

a vulnerabilidade técnica e fática do autor em relação a empresa 

reclamada III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 
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- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da cobrança inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista a alegação do reclamante de que 

não possui débitos com a parte. O reclamante alega ser revendedor da 

requerida e que, muito embora tenha quitado os boletos vem sendo 

cobrado de forma indevida. Diz ainda que em razão do suposto débito em 

aberto teve seu nome incluído em cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 353,92 (trezentos e cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos). Aduz que tais valores referentes a campanha 

10/2019 se referem a valores já pagos na campanha 08/2019. Narra que o 

montante se refere a somatória da campanha 10 no valor de R$ 154,20 

(cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) e da campanha 8 no 

valor de R$ 199,72 (cento e noventa e nove reais e setenta e dois 

centavos), totalizando o valor do débito objeto da negativação, de R$ 

353,92 (trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). A 

reclamada por sua vez alega que os valores cobrados são devidos, diz 

que o boleto referente a campanha 10 se refere aos valores dos produtos 

adquiridos no referido mês, bem como parcelamento de débitos anteriores. 

Cediço que à parte autora cabe comprovar o mínimo necessário do direito 

que alega ter, ou, no presente caso, cabia ao reclamante demonstrar a 

existência de pagamento da divida, do qual alega ter quitado. Em análise 

dos documentos encartados na exordial (fls.5) é possível ver que o boleto 

referente a campanha 10 vem cobrando do autor valores referentes a 

campanha 8, este já pagos pelo reclamante, conforme extrato juntado nos 

autos. Com efeito, restou incontroverso que o reclamante efetuou o 

pagamento da campanha 8 antes mesmo da data do vencimento. Sendo 

assim, não poderia a reclamada cobrar tais valores novamente na 

campanha 10. Em que pese a reclamada alegar que são débitos diversos 

e oriundo de parcelamento de campanha anterior, a mesma não trouxe aos 

autos nenhum elemento que comprove o alegado, somente documentos 

prints da tela do seu sistema que não são aptas a comprovar o alegado. 

Sendo assim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que a cobrança se deu 

no valor total de R$ 353,92 (trezentos e cinquenta e três reais e noventa e 

dois centavos), no entanto, parte desses valores cobrados são devidos, 

ou seja, na campanha 10 o autor deveria ter pago o montante de R$ 

154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), sendo 

necessário que a reclamada encaminhe o boleto desses valores para o 

autor, para se evitar o enriquecimento sem causa do mesmo, caso ainda 

não tenha efetuado o pagamento. Desta feita, resta evidenciada falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada, tendo em vista que não 

contabilizou o pagamento realizado. Assim, restou demonstrada a conduta 

ilícita por parte da Reclamada ao negativado o nome do Reclamante por 

dívida inexistente. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Destarte, não se aplica ao presente caso a súmula 385 da 

súmula do STJ, vez que a negativação do presente processo é a única em 

nome do reclamante. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: 

1- Declarar a inexistência do débito de R$ 199,72 (cento e noventa e nove 

reais e setenta e dois centavos) cobrados na campanha 10 referentes a 

campanha 8, e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias após o pagamento dos valores devidos de R$ 154,20 (cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte centavos). 2- CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante pelos danos morais por ele sofrido no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020914-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020914-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIELLE PEREIRA MENDES REQUERIDO: OI S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 1.129,24 (mil cento e vinte 

e nove reais e vinte e quatro centavos), com data de inclusão em 

21/09/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 
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tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 1.129,24 (mil cento e vinte e nove 

reais e vinte e quatro centavos), aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021415-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA CRUZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021415-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE DA CRUZ BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de litispendência arguida 

pelo reclamado, em análise aos autos 1012921 -27.2019.8.11.0001 é 

possível visualizar que houve sentença extinguindo o feito sem resolução 

de mérito, sendo assim, não há como ocorrer a reunião dos feitos. Alega a 

parte reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante 

de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal 

alegação não deve prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial 

basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se 

falar em ausência de provas. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. A reclamada levanta preliminar alegando que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência válido. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, 

segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery : “(...) O autor pode juntar à petição inicial documentos que entende 

sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de 

seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito 

centavos), no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 
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Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Entretanto, em que pese à 

conduta ilícita praticada pela reclamada, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em consulta ao 

extrato do órgão de proteção ao crédito apresentado pela reclamada é 

possível observar o registro de anotação preexistentes a anotação 

discutida nos autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por 

parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido nos cadastros de 

proteção ao crédito aponta a inexistência de abalo, do que se conclui não 

tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, 

não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o 

disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 128,28 (cento e vinte e 

oito reais e vinte e oito centavos) e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado 

desta decisão, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017914-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017914-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA GOMES ROSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 
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inversão do ônus da prova. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito por débitos no valor de R$ 102,98 (Cento e dois reais e noventa e 

oito centavos), promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega 

existência de relação jurídica entre as partes, e por isso ausência de 

elementos ensejadores de danos morais, pleiteando pela improcedência da 

presente demanda. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado junta em sua contestação 

áudio em que a reclamante entra em contato com o reclamado tratando da 

renegociação de sua dívida, junta também faturas do cartão e relatório de 

utilização que comprovam a relação jurídica, bem como o débito 

negativado. Instado a se manifestar a reclamante não apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram a relação jurídica a reclamante não traz nenhum elemento que 

comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe 

cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020530-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VIEIRA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020530-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA VIEIRA SOUSA GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova. Pleiteia a reclamante indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito por débitos no valor total de R$ 1.979,79 (mil novecentos e setenta 

e nove reais e setenta e nove centavos), em 10/03/2018 promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito, e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

Cédula de Empréstimo Bancário devidamente assinada pela reclamante e 

extrato da conta que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado a reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos mesmo, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro o pedido de 

condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez que 

vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Revogo a liminar concedida. - Condeno a parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 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 a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020496-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAVIANA ALCANGELA DE BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020496-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FAVIANA ALCANGELA DE BOMDESPACHO REQUERIDO: 

VIVO S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de alegação de 

ausência de provas mínimas. Em análise aos documentos juntados no feito 

é possível visualizar todos os documentos necessários para embasar os 

fatos narrados na exordial. Alega a parte reclamada que a petição inicial 

não veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão 

oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia 

ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora- parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 337,44 (trezentos e trinte e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), com data de inclusão em 01/06/2018, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome da requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 337,44 (trezentos e trinte e sete reais e quarenta e quatro 

centavos)e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020467-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY SILVA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020467-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFFANY SILVA DE MELLO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 1.258,25 (mil, duzentos 

e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e o vínculo 

jurídico, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. Em que 

pese restar caracterizada a revelia da reclamada, a mesma juntou nos 

autos elementos que demonstram a relação jurídica com a autora. Cediço 

que os efeitos da revelia são relativos, devendo ser ponderados de 

acordo com as provas dos autos. Mesmo revel, juntou documentos e a 

parte autora teve oportunidade de rebater os fatos alegados, sendo 

assim, por não haver preclusão para juntada de documentos e por ter sido 

dada oportunidade para manifestação da parte autora, aceito os 

elementos probatórios juntados nos autos. A reclamada em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente com a instituição de ensino, conforme documentos 

acostados, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia do aditivo ao contrato de prestação de serviços 

educacionais devidamente assinada pela reclamante, bem como 

documentos pessoais da mesma. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instada a se manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a 

reclamada trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não 

quitado o reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação 

dos débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

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 a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020576-50.2019.8.11.0001
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REGINALDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020576-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO MOREIRA REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do artigo 

98, CPC III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Em síntese, 

alega o reclamante que adquiriu passagens aéreas junto à companhia 

reclamada para o trecho Cuiabá x Teresina, com conexão em Brasília, 

embarque em 05/12/2019, com o objetivo de ser preposto de uma 

audiência, conforme ata em anexo. Aduz, no entanto, que o voo de ida 

sofreu atraso, com isso perdeu sua conexão em Brasília. Alega que ao 

tentar ser realocado em outro voo a reclamada somente apresentou como 

opção voo para o dia seguinte, aduz que informou que não teria como ser 

aquele voo, pois iria perder a audiência. Alega que encontrou um voo da 

reclamada para o mesmo dia, com horário de saída as 22:50, chegando ao 

destino final as 05:00, porém a reclamada se negou a colocá-lo no referido 

voo. Não encontrando outra opção, o reclamante efetuou a compra de 

nova passagem no voo supracitado, no valor de R$ 1.685,86 (mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Ante tais 

fatos, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos e pede 

ressarcimento pelos danos materiais. Em sua defesa, a reclamada afirma 

que cancelamento do voo contratado pelo consumidor ocorreu em virtude 

de evento imprevisível, inexistindo o seu dever de indenizar ante a 

ausência do nexo causal. Alega que ofereceu hospedagem e cumpriu com 

seus deveres previstos em lei, requer ao final a improcedência da 

presente demanda. Analisando o processo e os documentos que o instrui, 

vislumbro que o voo chegaria em Teresina no dia 05/12/2019, no entanto, 

conforme narrado na exordial a reclamante somente chegou ao destino no 

dia seguinte, e somente não perdeu seu compromisso profissional porque 

adquiriu outra passagem aérea. Para comprovar o alega a reclamante 

junta a passagem com o trecho e horário contratado, o comprovante de 

atraso do voo, o comprovante da nova passagem adquirida, bem como a 

ata de audiência, que comprovam o narrado na exordial. Deste modo, 

sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de 

fornecedora de serviço, devem comprovar o adimplemento das 

obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de transporte 

aéreo. O cancelamento/atraso de voo sem qualquer motivo 
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comprovadamente plausível, e, principalmente, sem prévio aviso ao 

passageiro, configura falha na prestação do serviço, situação jurídica que 

enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, 

do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Corroborando: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRASO 

DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO –ATRASO DE 10 

HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE 

PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se 

acolher a tese de restrição operacional, sem comprovação nos autos, 

como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo 

ATRASO de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no 

dia seguinte após 10horas do VOO originariamente programado, fato que 

caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Indenização 

fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. De outra parte, é dever das 

companhias aéreas fornecer as informações necessárias aos 

passageiros em casos como é o presente. Trata-se de direito básico do 

consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. 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. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por fim, no que 

tange à restituição dos valores gastos pelo autor com a aquisição de nova 

passagem, este restou demonstrado nos autos, com isso a parte autora 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, CPC. 

Alega em sua exordial que os valores gastos foram no montante total R$ 

1.685,86 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), 

restando configurado o dano material, conforme documento anexo. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a 

partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

JULGAR procedente o pedido de danos materiais, no valor de R$ 1.685,86 

(mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e 

acrescido de juros legais a partir do desembolso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017765-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor total 

de R$ 214,00 (Duzentos e quatorze Reais), na data de 15/07/2019 e 

15/08/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 461 de 696



documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA em parte dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado no valor total de R$ 214,00 (Duzentos e quatorze 

Reais) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021324-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEICIELE SOARES DA SILVA BARROS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ 119,18 ( cento e dezenove reais e dezoito 

centavos), em 22/04/2019 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito, que não possui relação jurídica 

com a reclamada e por isso requer a declaração de inexistência do débito 

aqui discutido. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em relação às faturas 

de cartão de crédito MAKRO VISA INTERNACIONAL sob o 

4180490066317014. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pela reclamante, áudio que comprova a 

relação jurídica, bem como faturas que demonstram o débito negativado. 

No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos mesmo, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 
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do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 3% 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 a Reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018320-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRAMA DA SILVA SOBRINHO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de 

consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Alega o reclamante que possui plano de saúde da reclamada, 

aduz que inicialmente recebia seus boletos em casa e posteriormente, sem 

qualquer explicação a reclamada deixou de envia-los. Alega que se dirigia 

até a farmácia UNIMED para pagar os boletos. Após um lapso temporal 

informa que foi até a sede da empresa para saber o porquê do não envio 

da cobrança para o seu endereço, momento em que teve ciência de que a 

reclamada estava cobrando por serviços não contratados. Informa que 

fez reclamação junto ao PROCON, porém até o presente momento não 

obteve a devolução dos valores. (protocolo n° 20190902C02291) Além 

disso, narra que nos anos de 2009 a 2011 sua filha precisou passar por 

procedimentos cirúrgicos, no entanto, alega que teve que pagar parte dos 

valores dos procedimentos. Informa que não tem certeza se os valores 

cobrados referentes a esses procedimentos são devidos e previstos no 

contrato, por isso, requer a devolução dos mesmos. Em oportunidade para 

apresentar sua defesa, a reclamada se absteve de apresentar 

contestação, bem como deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, mesmo devidamente citada. Diante dos fatos, o reclamante 

pediu que fosse reconhecida à revelia da parte reclamada. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais à revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplica diante da inércia quanto à apresentação 

da peça de defesa. Logo, diante das provas trazidas aos autos pela parte 

autora e pela ausência de elementos que afastem essas provas, entendo 

cabível o parcialmente pleito autoral. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico que a que a reclamada cobrou nas 

faturas do reclamante valores referentes a serviços de TRANSPORTE 

AEROMEDI- AIR E SOS UNIMED, no valor de R$2,87 e o valor de R$ 9,90, 

respectivamente, desde 2018, conforme juntado nos autos. Sendo assim, 

restou demonstrado nos autos, por meio das faturas, que o reclamante 

pagou indevidamente pelos serviços o valor de R$ 153,24 (cento e 

cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). Ressalto que o 

reclamante pleiteia a restituição de R$ 536,34 (quinhentos e trinta e seis 

reais e trinta e quatro centavos), porém não junta nos autos as faturas de 

todos os anos que alega que houve cobrança indevida, somente junta as 

faturas referentes ao ano de 2018. Entende que a reclamada não 

apresentou defesa para comprovar a contratação dos serviços, sendo 

assim, se aplica no presente caso o disposto no artigo 42, parágrafo único 

do CDC. Em relação ao pedido de devolução dos valores pagos referentes 

aos procedimentos cirúrgicos, entendo que não merece prosperar. O STJ 

consolidou em sede de recurso repetitivo o prazo trienal para reembolso 

de valores cobrados por plano de saúde. Conforme narrado, os fatos 

ocorreram em 2009 – 2011, restando ultrapassado o prazo de 3 (três) 

anos para eventual cobrança, restando prescrito o pleito autoral. Em 

relação aos danos morais, tenho que merece prosperar, tendo em vista a 

conduta ilícita da reclamada ao efetuar a cobrança de valores referentes a 

serviços não contratados, restando patente a falha na prestação do 

serviço. Nesse sentido: “RECURSO INOMIMADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E DA EMPRESA BENEFICIADA COM A FRAUDE. RESTITUIR EM 

DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Relatou parte autora que em março de 2014 teve o lançamento de 

compras nos valores de R$109,55 e de R$48,74 em seu cartão de crédito. 

Disse que as operações são fruto de fraude praticada por terceiros. 

Requereu o ressarcimento em dobro das cobranças indevidas, o 

cancelamento das parcelas referentes às compras e indenização por 

danos morais. 2. As requeridas não se desincumbiram de comprovar a 

regularidade das operações realizadas com o cartão de crédito do autor. 

Tratando-se de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova 

em benefício do consumidor. Não veio aos autos prova de que o autor 

teria realizado a compra de passagens aéreas e solicitado o cancelamento 

da operação, havendo indício de que compra teria sido feita por terceiro, 

uma vez que o nome do passageiro constante na tela de computador 

colada pela ré Azul (fl. 67) indica pessoa estranha à lide. 3. As requeridas 

respondem de forma objetiva e solidária pela restituição dos valores 

lançados irregularmente na fatura de consumo do cartão de crédito do 

autor. Aplicação dos arts. 7º e 14, do CDC, e da Súmula 479, do STJ. 

4.Restituição na forma dobrada, em face do art. 42, § único do CDC. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005442504 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 29/10/2015, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/11/2015)”. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- CONDENAR a 

reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$306,48 (trezentos e seis 

reais e quarenta e oito centavos), já calculado em dobro, a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. - Opino pela 

prescrição do pleito de ressarcimento dos gastos referentes aos 

procedimentos cirúrgicos realizados nos anos de 2009-2011, com base no 

art. 206, parágrafo terceiro do Código Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 
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as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017481-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DA ROZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017481-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDECIR DA ROZA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO 

Trata-se de Ação declaração de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais em que a autora alega que possui a unidade 

consumidora n°6/252994-9. Assevera que recebeu faturas, acima daquilo 

que costuma pagar, com vencimento nos meses de junho e julho de 2019, 

nos valores de R$ 270,94 (duzentos e setenta reais e noventa e quatro 

centavos), e R$ 513,74 (quinhentos reais e treze reais e setenta e quatro 

centavos), respectivamente. Informa que fez reclamação junto ao 

PROCON, no entanto o problema não foi solucionado. Além de tais fatos, 

teve o serviço de energia suspenso pela reclamada. Deste modo, requer a 

procedência da ação para que seja declarada a inexistência do débito das 

faturas de junho e julho 2019, procedendo-se a readequação das 

mesmas, bem como indenização pelos danos morais sofridos. A parte 

requerida suscita em sua contestação a preliminar de ilegitimidade ativa da 

parte postulante, que pleiteia em seu nome direito alheio. Em análise aos 

documentos juntados na exordial é possível visualizar que o titular da UC é 

o senhor Pedro de Araújo Sousa. É cediço que quando a lei autoriza 

alguém a agir em nome próprio na defesa de direito alheio, está-se diante 

de legitimação extraordinária, já que, na relação jurídica de direito material 

e processual, inexiste coincidência de sujeitos. Não é o que acontece in 

casu, posto que o autor busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a 

indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Não 

demonstrado que a autora era usuária dos serviços fornecidos pela ré 

quando da ocorrência do suposto evento danoso, deve ser reconhecida a 

ilegitimidade ativa da mesma para ajuizar ação de indenização, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso IV, do 

CPC/2015). (TJ-MG - AC: 10611140023601001 MG, Relator: Edilson 

Fernandes, Data de Julgamento: 06/11/0016, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2016). Logo, o único titular de direitos 

supostamente ofendidos, seja de ordem material ou moral, e parte legítima 

a buscar a tutela judicial sobre o caso narrado é o Sr. Pedro de Araújo 

Sousa. III. DISPOSITIVO Assim, ante a ilegitimidade ativa, julgo extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

CPC. - REVOGO a liminar deferida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019322-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019322-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERMINIO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, afasto 

a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que 

se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio instruída 

com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o 

documento apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para 

tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o documento 

anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não 

havendo que se falar em ausência de provas. No que concerne ao pleito 

sobre arquivamento dos documentos sigilosos juntados pela reclamada, 

entendo que não há necessidade de colocação em pasta própria ou 

confidencial, uma vez que a parte autora alega que não possui relação 

jurídica com a reclamada, com isso não vislumbro elementos que possam 

ferir a vida privada da parte autora ante a juntada de tais documentos. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 147,03 (cento e quarenta e sete reais e três 

centavos), com data de inclusão em 17/03/2019, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais no valor de R$ 

5.000 (cinco mil reais). Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta 

que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por 

danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 
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tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 147,03 (cento e quarenta e sete reais e três 

centavos), aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021277-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FRANCISCO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021277-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON FRANCISCO LOPES REQUERIDO: CLARO S.A. 

I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante 

alega que solicitou cancelamento do plano controle e migração para o 

serviço pré -pago da linha nº (65) 99295 - 6899 no 02/12/2019, no 

entanto, após o procedimento teve a linha bloqueada indevidamente. Aduz 

que durante o atendimento que gerou a migração a atendente da empresa 

requerida teria lhe informado que o valor pago de R$ 66,54 (sessenta e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos) em 30/11/2019 seria direcionado 

como crédito, o que afirma também não ter recebido. Por esta razão, 

ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos morais 

diante dos problemas suportados, e obrigação de fazer para que os 

serviços sejam restabelecidos. A reclamada, em defesa, afirmou que os 

serviços foram restabelecidos antes da propositura da ação, e que a 

situação não foi capaz de ensejar danos morais, restando caracterizado o 

mero aborrecimento. Por fim, requer a improcedência da presente 

demanda. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a parte ré não 

trouxe nenhuma prova de que a linha telefônica do autor estava 

funcionando devidamente no período alegado, bem como não trouxe 

nenhum elemento probatório para justificar a conduta, ou seja, não houve 

justificativa para a suspensão dos serviços, gerando assim uma falha na 

prestação do serviço. Sendo assim, tenho que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), uma 

vez que não colacionou documento que demonstre que o serviço de 

telefonia estava regular durante o período alegado pelo reclamante. Logo, 

torna-se evidente a falha na prestação do serviço, visto que a reclamada 

não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e contratou com o 

reclamante, não tendo atendido as solicitações para restabelecimento do 

serviço em tempo exíguo, deixando-o sem o serviço, portanto, evidenciada 

a abusividade da ré em não fornecer o serviço adequado de maneira 

injustificada. Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na prestação 

do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos 

causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos danos morais 

suportados. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 
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Recorrente postula pelo restabelecimento do sinal de seu terminal 

telefônico, bem como indenização por danos morais, em razão do bloqueio 

injustificado do referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido 

à exordial indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do 

vencimento - R$ 10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia 

justifica a legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura 

de R$ 263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na 

prestação de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não 

contabilizou o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito 

deste estar incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha 

telefônica, fato este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter 

essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso 

ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 

10, inciso VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do 

prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de 

telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de 

suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes 

arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (Processo nº 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pelo reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

constante na ação e o faço para: 1 – DETERMINAR que a reclamada 

restabeleça a prestação de serviço de telefonia referente a linha móvel nº 

65- 99295- 6899, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR a reclamada a 

compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - Mantenho a liminar deferida. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021429-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALQUIRIA GABRIELA DE MORAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

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 Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. III. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

reclamante alega na petição inicial que é usuária dos serviços prestados 

pela reclamada- UC – 6/788848 - 0- e que discorda dos valores das 

faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, nos 

valores de R$ 424,22 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois 

centavos), R$ 387,74 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos) e R$ 632,42 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 

centavos), respectivamente, bem como discorda dos valores das faturas 

de janeiro de fevereiro de 2020, nos valor de R$ 544,57 (quinhentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 564,69 

(quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), uma 

vez que os valores não correspondem com a sua média mensal. Deste 

modo, requer emissão de faturar com base no consumo médio, danos 

materiais, bem como indenização pelos danos morais sofridos . A 

reclamada, por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que a 

variação do consumo se deu dentro da normalidade. Afirma, ainda, que 

não há que se falar em danos morais, razão pela qual requer a 

improcedência da ação. Mesmo a reclamada alegando que a variação esta 

dentro da normalidade, a mesma junta nos autos históricos de faturas da 

consumidora que não corroboram com a sua alegação, pelo contrário, 

demonstram que a reclamante pagava uma média e nos meses aqui 

reclamados as cobranças representam mais que o dobro dos meses 

anteriores. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico não 

assistir razão à reclamada, uma vez que não restou comprovada a 

legalidade do consumo registrado nas faturas dos meses aqui discutidos. 

Logo, em que pesem os argumentos suscitados pela reclamada 

constata-se que houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se 

a readequação dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer 

prova que justifique a excessiva cobrança, a não ser documentos 

unilaterais, que não possuem o condão de fornecer prova convicta. Sendo 

assim, resta evidente que os valores cobrados nas faturas contestadas 

são indevidos, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório 

que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

- LEITURA POR MÉDIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA 

REAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA MANTER LIVRE O ACESSO À UNIDADE 

CONSUMIDORA – FATURAS DISCUTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE – 

CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – NECESSIDADE DE 

REVISÃO DAS FATURAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços 

é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Ocorrendo 

impedimento de acesso para fins de leitura, deve a distribuidora, tão logo 

seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, 

sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da 

possibilidade da suspensão do fornecimento, o que não restou 

comprovado nos autos. Restando comprovado que a empresa 

fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento referente 

a fatura contestada administrativamente, resta caracterizado o dever de 

indenizar por dano moral . O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. As faturas 

contestadas devem ser revisadas de acordo com a média dos seis meses 

anteriores e o valor pago devolvido à parte promovente, na forma simples. 

Sentença reformada Recurso provido. (N.U 1000640-26.2017.8.11.0028, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Evidencia-se, pois, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da reclamante a produção de prova negativa. Cediço que a indenização 

por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 
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por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Observa-se que na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela 

parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Para que houvesse danos morais, caberia ao reclamante 

demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão 

indevida do seu nome em órgão de devedores ou a suspensão do serviço, 

o que não houve. Entendo que não há danos materiais configurados nos 

autos, a autora pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados pela 

reclamada, porém a mera cobrança não da ensejo a devolução de valores 

para quem não efetuou nenhum pagamento, sob pena de caracterizar 

enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o 

faço para: 1 - DETERMINAR o cancelamento das faturas com vencimento 

nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 

fevereiro de 2020 e, por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação das referidas faturas com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão das faturas discutidas em juízo; 2 – Opino 

pela improcedência dos danos morais. 3- Opino pela improcedência dos 

danos materiais. - MANTENHO a liminar deferida, e determino a devolução 

do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) depositados em juízo pela 

autora. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020051-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSE MERY MENDANHA MENDES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

Reclamante alega em sua petição inicial que no dia 19/08/2019, efetuou a 

compra de 02 (duas) passagens no seu login (CATEGORIA LIGHT), para o 

Sr. JOAO LEITE e o Sr. RONDON CASTRO pois os passageiros iriam 

prestar serviço para a Promovente. A viagem foi marcada para o dia 

26/08/2019, com saída de Belém-PA (BEL) às 06h00min, conexão em 

Brasília-DF (BSB) (Voo G3-1751), e destino final Cuiabá-MT (Voo 

G3-1714) às 10h30min, arcando com um valor total de R$ 2.375,70 (dois 

mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), conforme 

anexo. Contudo, na chegada ao aeroporto para o embarque, os 

passageiros foram indagados sobre a compra do referido voo, foram 

informados que a compra estava no sistema como “informação de 

segurança”, e que deveriam informar os dados e informações da compra. 

Alega o reclamante que após várias ligações feitas (protocolos 

190825002827, 190825002959, 190825003130, 190825006990, 

190903004333, 190825007240), a situação não se resolveu e os 

passageiros não embarcaram no voo adquirido pela reclamante. Por fim, 

alega que teve que adquirir nova passagem aérea no valor de R$ 1.463,94 

(mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos). 

Por tais fatos pede indenização pelos danos morais sofridos bem com 

dano matérias, sendo reembolsada das passagens adquiridas no valor de 

R$ 2.375,70 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta 

centavos), bem como restituída da nova passagem que teve que comprar 

no valor de R$ 1.463,94 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e 

noventa e quatro centavos). A Reclamada, em sua defesa, alega ausência 

de irregularidade na conduta, vez que a compra foi efetuada pelo cartão 

da autora em nome de terceiros, informa que o nome do comprador 

deveria ser o mesmo do passageiro, alega ausência de responsabilidade, 

e por isso, não há que se falar em danos morais a serem indenizado, 

pleiteia pela improcedência da demanda. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ora, tem-se por regra 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, 

pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais a ré não pode 

prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a 

responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Destarte, como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados a 

Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

Desta feita, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante decorre da 

falha na prestação do serviço a que foi submetido pela Reclamada, lhe 

causou desconforto, aflição e transtornos, fatos que ultrapassam o limite 

do mero aborrecimento, devendo reparar os danos causados o 

Reclamante. Ressalto que, por meio dos documentos juntados nos autos a 

compra que a autora realizou foi confirmada pela reclamada, sendo assim, 

não vejo embasamento para que a reclamada alegue que o titular do 

cartão deve ser a mesma pessoa que irá viajar. Se houvesse qualquer 

irregularidade na hora de efetuar a compra a mesma sequer seria 

processada, muito menos seria enviado comprovante de confirmação para 

o e-mail da consumidora Em virtude dos fatos exposto entendo que 

merece ser acolhido o pleito de danos materiais, uma vez que a 

reclamante somente teve que arcar com tais gastos por culpa exclusiva 

da reclamada. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial e o faço para: 1- CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais 

sofridos, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- 

CONDENAR a reclamada a restituir, a título de danos matérias o valor de 

R$ 3.839,69 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nova 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 
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art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017505-40.2019.8.11.0001
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AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017505-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Em síntese, alega a reclamante que 

adquiriu passagens aéreas junto à companhia reclamada para o dia 13 de 

Junho de 2019, com o trajeto entre Cuiabá/MT e Navegantes/SC, com 

conexão em Campinas/SP. Informa que o voo sofreu atraso e por isso 

perdeu sua conexão. No momento da nova conexão o voo também sofreu 

atraso, e por isso somente chegou ao seu destino final no dia seguinte ao 

inicialmente contratado. Por isso pleiteia indenização pelos danos morais 

sofridos. Em sua defesa, a reclamada afirma que cancelamento do voo 

contratado pela consumidora ocorreu em virtude de manutenção na 

aeronave, inexistindo o seu dever de indenizar ante a ausência de 

responsabilidade. Sendo assim, alega ausência de situação ensejadora de 

danos morais e ao final requer a improcedência da presente demanda. 

Analisando o processo e os documentos que o instrui, vislumbro que o 

voo chegaria em Navegantes no dia 13/06/2019, no entanto, conforme 

narrado na exordial a reclamante somente chegou ao destino no dia 

seguinte. Para comprovar o alega a reclamante junta a passagem com o 

trecho e horário contratado e o comprovante de atraso do voo, que 

comprovam o narrado na exordial. Deste modo, sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

devem comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. O cancelamento/atraso de voo 

sem qualquer motivo comprovadamente plausível, e, principalmente, sem 

prévio aviso ao passageiro, configura falha na prestação do serviço, 

situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos 

moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela 

parte ré. Corroborando: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO –ATRASO DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE 

CONEXÃO –ATRASO DE 10 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO 

FINAL – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E 

DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – 

FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de 

restrição operacional, sem comprovação nos autos, como causa de 

exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo ATRASO de vôo, 

obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte 

após 10horas do VOO originariamente programado, fato que caracteriza 

abalo emocional indenizável economicamente. Indenização fixada de 

acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. De outra parte, é dever das 

companhias aéreas fornecer as informações necessárias aos 

passageiros em casos como é o presente. Trata-se de direito básico do 

consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. 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. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020418-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE CAMILA LARA JANUARIO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência do artigo 98, CPC. 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 Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor total de R$ 107,00 (cento e sete reais), na data de 10/07/2019, no 

entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Alega que 

possuía um plano pré-pago com recargas mensais, mas nunca contratou 

planos com valores fixos mensais. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Destarte, não se aplica ao presente caso a súmula 

385 da súmula do STJ, pois a negativação mais antiga em nome da 

reclamante já foi declarada indevida, em que pese a existência de outras 

negativações, todas estão sendo discutidas em juízo. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 107,00 (cento e sete 

reais) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020415-40.2019.8.11.0001
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020415-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE CAMILA LARA JANUARIO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do 

polo passivo para constar como parte reclamada TIM S/A, inscrita no CNPJ 

sob nº 02.421.421/0001-11. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor total 

de R$ 256,70 (Duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), na 

data de 10/06/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada. Alega que possuía um plano pré-pago com recargas mensais, 

mas nunca contratou planos com valores fixos mensais. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, alega 

ausência de comprovação de danos e por isso requer a improcedência da 

presente demanda. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. 

Nesse sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: 

Juizado Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES 

VIEIRA Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER 

DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Destarte, não se aplica ao presente caso a 

súmula 385 da súmula do STJ, vez que a negativação do presente 

processo é a mais antiga em nome da reclamante. Em que pese a 

existência de outras negativações, todas estão sendo discutidas em juízo. 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 256,70 

(Duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). - Acolho a preliminar de retificação do polo passivo para constar 

como parte reclamada TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018754-26.2019.8.11.0001
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ROSELY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018754-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELY FERREIRA 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. 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. Da 

preliminar Não se caracteriza a falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais (consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. 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. No mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida 

proposta por ROSELY FERREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 
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de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese existam outras negativações em nome da parte 

autora (mov. ID 26607986), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 

385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo discutida 

nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria sendo 

questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, valor de R$ 192,82, e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 24/06/2017 - e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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CAMILA COSTA MARTIN OAB - MT23056/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001477-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JESUS JOSE DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Da preliminar Não se caracteriza a falta de interesse de agir em 

razão da suposta ausência de pretensão resistida alegada pela 

reclamada, uma vez que não se faz necessário o esgotamento da via 

administrativa para o pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 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 
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artigo 337 do Código de Processo Civil. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, já que possui um credito 

consignado com a Reclamada, onde pagava parcelas mensais que vinham 

sendo debitado normalmente em seu benefício previdenciário, conforme 

movs. ID 28102887/28102864. Por isso, desconhece qualquer outra dívida 

que não seja o que já se desconta em consignação em folha com a ré, 

alegando indevida a sua inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito 

consta a data de 08/11/2019, (EM ANEXO, mov ID 28102861) no valor de 

R$ 184,08. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque a parte autora apresentou comprovante de 

quitação das parcelas pactuadas, dentro do prazo do vencimento. Em que 

pese a alegação da parte reclamada acerca de que “a Reclamante não 

cumpriu integralmente com a obrigação assumida, ocasionando a inscrição 

de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito”, é certo que 

a parte autora demonstrou cabalmente a quitação tempestiva de todas as 

parcelas oriundas do contrato de empréstimo firmado, conforme se 

verifica das fichas financeiras trazidas em mov. ID 28102887. Por outro 

lado, a reclamada não demonstrou o que de fato deu origem à cobrança, 

no valor em que foi cobrado e levado a termo com a negativação do nome 

da autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, pois a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha 

em seu sistema de cobrança, não sendo plausível atribuir a causa dos 

débitos a “saldo residual”, desacompanhada o respectivo demonstrativo 

de débitos. De toda forma, 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, 

mormente porque não trouxe aos autos sequer uma fatura detalhada de 

serviços que justificasse os valores cobrados. Ademais, 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. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 08/11/2019 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte demandante. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016836-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ENEAS JOSE GARCEZ DE CAMARGO REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ENEAS JOSE GARCE DE CAMARGO, 

em desfavor de LOJAS AMERICANAS S.A e PORTOCRED S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com o objetivo de revisar contrato de 

empréstimo financeiro celebrado entre as partes, devido à cobrança de 

juros remuneratórios abusivos e capitalização dos juros. A parte 

Reclamante argumenta que “Contudo, ainda que seja pessoa de boa-fé e 

que costuma honrar as suas obrigações contratuais, as mesmas se 

tornaram excessivamente passadas e onerosas devido a sua renda fixa 

mensal ser um benefício de aposentadoria no valor de R$ 954,00 

(Novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme comprovante em 

anexo, não possui condições financeiras para continuar com as parcelas 

atuais, eis que hoje em dia, se encontre em uma situação desfavorável.” A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o §1º, do 

artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício.” Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, 

primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a 

discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 
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necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), que 

envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não 

havendo como se proceder através de simples cálculos aritméticos, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. 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. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020421-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020421-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIDNEY RIBEIRO 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. 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. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por SIDNEY RIBEIRO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido de indenização 

procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu nome no 

Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca manteve 

qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar a 

indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que a 

dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29202360). Entretanto, o print da tela 

de sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 101,30, e 
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ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 15/06/2019 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019484-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE CASTRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019484-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA DE CASTRO OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Inicialmente, afasto a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, 

uma vez que o processo apontado como paradigma discutia negativação 

por valores diversos, por débito com origem em contrato também diverso 

do que está se questionando nos presentes autos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por VICTOR ROBERTO DA SILVA, em que alega que teve seu 

nome incluso no SERASA indevidamente em razão de débitos que não 

reconhece com a reclamada. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. 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, tendo em vista que não há nos autos nenhum 

documento ou contrato assinado pela parte autora. Assim, não 

comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado pela parte 

autora, verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado 

(BANCO BRADESCO S/A) que, embora tenha sido discutida judicialmente, 

FORA REPUTADA LEGÍTIMA, com sentença de improcedência, conforme 

consulta ao processo n. 1019474-90.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a 

indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda 

Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos 

(Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao 

pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$148,82, determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes 

referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 

55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o 

presente projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020189-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020189-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO AMANCIO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Das 

preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais (consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. 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 mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

AMANCIO PEREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A -VIVO S/A 

decorrente de negativação indevida. Alega que o pedido de indenização 

procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu nome no 

Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca manteve 
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qualquer tipo de relação jurídica com a ré que pudesse justificar a indevida 

inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que a dívida se 

originou de serviços contratados pela autora, anexando o print da tela 

para esta comprovação. Entretanto, o print da tela do sistema interno, não 

é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que 

pese exista outra negativação em nome da parte autora (Banco Bradesco 

S/A e Banco do Brasil S/A, conforme extrato trazido com a inicial, mov. ID 

27222961), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se 

tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos e 

da qual não houve demonstração de que estaria sendo questionada 

judicialmente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 

152,86, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação mais 

antiga – 29/05/2016 - e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do 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. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do débito e o 

demandante manifeste concordância sobre o montante, determino, desde 

já, a expedição de alvará em favor da parte autora. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021715-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021715-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JACOB MENDES 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. 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. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 
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análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por JACOB MENDES DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido de indenização 

procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu nome no 

Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca manteve 

qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar a 

indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que a 

dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29628908). Entretanto, o print da tela 

de sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 113,97, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 10/12/2017 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019592-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019592-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA proposta por MARILIA GABRIELA 

DE SOUZA CHAVES em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no 
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caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não tem mais qualquer relação jurídica 

com a requerida, já que teria cancelado o serviço contratado em 

28/08/2019, mesmo assim teve débitos lançados em seu nome, com 

cobranças nos meses seguintes, tendo entrado em contato com a 

requerida e insistido no cancelamento do contrato, bem como das 

cobranças, mas não atendida administrativamente. Com isso requer a 

inexigibilidade dos débitos e condenação da reclamada no pagamento de 

indenização por danos morais. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito, a ilegalidade das cobranças e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque a parte reclamada não apresentou 

nenhum documento que justificasse a legitimidade das cobranças 

lançadas após o cancelamento do serviço, legitimamente cancelado em 

28/08/2019, conforme protocolos apresentados em inicial. Analisando os 

autos, bem como os comprovantes apresentados pela parte autora, 

verifica-se que houve cobrança indevida, pois não justificada pela parte 

reclamada, já que não trouxe aos autos qualquer contrato assinado pela 

parte autora que prorrogasse a vigência do vínculo entre as partes. Com 

efeito, em razão de se tratar de pedido de cancelamento do serviço de 

internet não atendido, e de ter a ré sustentado que a inexistência de 

pedido de cancelamento do serviço, caberia à demandada comprovar fato 

extintivo, modificativo do direito da demandante, forte no art. 6º, VIII, do 

CDC (inversão do ônus da prova), do qual não se desincumbiu. Isso 

porque, não veio aos autos prova da regular utilização do serviço a 

justificar a cobrança após o pedido de cancelamento, ou mesmo o registro 

de atendimento da consumidora relativamente aos protocolos indicados na 

inicial. Portanto, a declaração de inexistência dos débitos lançados após 

28/08/2019 é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, não vejo 

como a suposta demora no atendimento de estorno de valores tenham 

atingido os atributos da personalidade do autor a ponto de causar um dano 

moral indenizável. Logo, o mero aborrecimento verificado, sem qualquer 

outro desdobramento que possa ser atribuído à conduta da reclamada e 

capaz de causar lesão à honra, imagem, bom nome ou dignidade da 

pessoa, não se mostra suficiente para justificar uma satisfação de 

natureza pecuniária, devendo ser indeferido o dano moral. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO 

NÃO ATENDIDO. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. COBRANÇA 

INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE SE IMPÕE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. A MERA COBRANÇA NÃO ATINGE 

DIREITOS DE PERSONALIDADE E NÃO CAUSA SOFRIMENTO A EMBASAR 

TAL PLEITO. PRECEDENTES. AFASTADA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009205162, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 

19-02-2020) A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que 

“O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Dessa forma, no caso vertente, não vislumbro 

que o ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento 

exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da 

demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. Assim, 

não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causaria sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente às dívidas discutidas nos autos, quais sejam, as faturas 

lançadas após a data de cancelamento, 28/08/2019, e ainda, DECLARO 

rescindindo o contrato de serviço entre as partes, com data retroativa a 

28/08/2019, sem qualquer ônus para a parte autora, 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, em 

não havendo manifestação das partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021926-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS EVANGELISTA BRUNO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da suposta 

ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez que não 

se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o pleno 

acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS EVANGELISTA 

BRUNO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A decorrentes de 

negativações indevidas. Alega que o pedido de indenização procede, 

tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa 

indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer 

tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar a indevida 

inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que a dívida se 

originou de serviços contratados pela autora, anexando o print da tela 

para esta comprovação (ID 29529042). Entretanto, o print da tela de 

sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 
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DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente às dívidas em litígio nos valores de R$ 

267,29 e 265,97, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros 

de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização das negativações 

– 26/04/2019 - e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Mantenho a medida 

liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021079-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO ELIANO ALMEIDA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO ELIANO ALMEIDA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A -VIVO S/A decorrente de negativação 

indevida. Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que 

a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(mov. ID 29462847). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é 

aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 
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DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome da parte autora 

(Banco CSF, em 20/05/2019, conforme extrato trazido com a inicial, mov. 

ID 27463048), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por 

se tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes 

autos e da qual não houve demonstração de que estaria sendo 

questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 263,95, e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação mais antiga – 27/11/2018 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019851-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019851-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATIAS COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA - 

EPP REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme 

termo juntado em audiência, mov. ID 28938937 Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e 

anotações de praxe. Submeto a presente decisão à MM. Juíza de Direito 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020115-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020115-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Deixo de acolher a preliminar de prescrição, tendo em vista 

que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado pela 

parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da data da 

ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela 

data constante do extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 

25/11/2019 (ID 27202325), portanto, não havendo que se falar em 

prescrição. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE 

JESUS em desfavor de OI S/A decorrentes de negativação indevida. Alega 

que o pedido de indenização procede, tendo em vista que a reclamada 

inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. 

Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que 

pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada contestou 

genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços contratados 

pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação (ID 

29179489). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 362,28, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 06/09/2016 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020375-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO CONCEICAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020375-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ITALO CONCEICAO DA CRUZ REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. As partes efetuaram composição amigável, conforme petição 

colacionada aos autos (ID 29714867). Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, julgando EXTINTO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de 

praxe. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022042-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022042-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação, conforme manifestação registrada em termo de mov. ID 

29899934. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021879-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIUILLIANS SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021879-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIUILLIANS SILVA GODOY REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que a 

prova dos autos basta para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS proposta 

por JAIUILLIANS SILVA GODOY contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao fundamento de que os valores 

faturados não condizem com a realidade de consumo de energia elétrica 

do imóvel. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. No entanto, embora possa ser reconhecido 

que houve um sutil aumento no valor faturado – fato incontroverso -, de 

outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido 

gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária. 

Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro 

de vistoria e fiscalização in loco que não ocorreu qualquer erro acerca 

das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante. 

O fato é que houve realmente um aumento no consumo pela postulante, a 

qual pode ter origem em diversos fatores, como a falta de zelo no 

consumo de energia. Friso que restou demonstrado pela vistoria in loco, o 

correto funcionamento do relógio medidor e confirmou a leitura, conforme 

se verifica pelo histórico anexado pela defesa, mov. ID 29654055. Ora, 

como é sabido, mas necessário ressaltar, são muitos os fatores que 

elevam o consumo de energia da residência, entre elas a negligência no 

trato com eletrodomésticos, aquisição de novos eletrodomésticos, 

instalações elétricas que, se não realizadas corretamente, podem elevar 

sensivelmente o consumo de um mês para o outro. Ademais, não se pode 

olvidar o fato de que quanto mais se consome, mais caro se paga em 

decorrência direta da progressividade das tarifas aplicadas. Ainda, 

verifico, por uma análise do consumo da UC em questão (mov. ID 

29654055), que já foram registrados consumos similares aos meses 

reclamados nesta ação, inclusive abrangendo o mesmo período em anos 

imediatamente anteriores, 2018 e 2017, e que o reclamante procedeu com 

o pagamento sem qualquer questionamento, revelando assim que seu 

perfil de consumo está regular. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

READEQUAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA 

DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE ENTRE A LEITURA E O CONSUMO 

REAL. MÉDIA DO CONSUMO DOS MESES QUESTIONADOS, DE INVERNO, 

QUE APRESENTA SIMILARIDADE COM O MESMO PERÍODO EM ANOS 

ANTERIORES. AUMENTO NATURAL DO CONSUMO NO INVERNO, SENDO 

O PERFIL DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUMENTO DO VALOR DO 

SERVIÇO QUE DEVE SER CONSIDERADO, RESTANDO EVIDENCIADA A 

IMPOSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR PAGAR O MESMO VALOR POR 

VÁRIOS ANOS, AINDA QUE O CONSUMO SEJA O MESMO. ERRO NA 

COBRANÇA INOCORRENTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO 

NO PEDIDO DE BALCÃO E DESACOLHIDO EM SENTENÇA. ACOLHIMENTO 

DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, DE OFÍCIO, JÁ QUE O 

RECURSO NÃO ABORDA O TEMA, A FIM DE VIABILIZAR O PAGAMENTO, 

O QUE INDIRETAMENTE BENEFICIA OS DEMAIS CONSUMIDORES. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008304438, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 

26-04-2019) Assim, não há elementos que indiquem problemas no relógio 

medidor, tendo a reclamada apresentado provas suficientes para análise 

da demanda, sendo impossível acolher a pretensão da parte autora. No 

caso, embora possa ser reconhecido que houve cobrança elevada – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 
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o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Friso 

que a suspensão do fornecimento de energia pelo valor da fatura 

questionada ocorreu devido à inadimplência voluntária, tendo a empresa 

credora lançado mão de seu direito de “cortar a energia” como meio 

legítimo de cobrança pelos valores não pagos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica entre as partes, mas restando indevida a revisão das 

faturas impugnadas. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021696-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021696-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS REQUERIDO: 

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado. Incialmente, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 

reclamada, uma vez que conforme extratos de cobrança trazidos com a 

inicial (mov. ID 27630048) os lançamentos questionados pela reclamante 

foram realizados em nome da parte reclamada, sendo a única responsável 

pelas cobranças e parte legítima para responder os questionamentos 

lançados na peça exordial. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS em desfavor de SUDAMERICA 

CLUBE DE SERVIÇOS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

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. Pretende a parte reclamante a 

devolução dos valores cobrados pela reclamada a título de seguro mensal, 

uma vez que não reconhece qualquer vínculo com o réu, alegando que 

jamais contratou qualquer serviço que pudesse dar ensejo às cobranças 

lançadas em sua folha de pagamento. Com isso, requer a devolução em 

dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Por outro lado, 

com a contestação não veio nenhum documento que comprove a 

legitimidade dos débitos da parte autora com a reclamada. Pelo contrário, a 

contestação foi apresentada carecendo de documentos que contrariem as 

alegações da parte autora, não havendo elementos que desconstituem as 

alegações do autor, tampouco justifiquem a existência dos lançamentos 

mensais na sua conta corrente. Friso que não houve a juntada de 

qualquer documento que comprovasse de forma incontroversa a 

existência da dívida, bem como, a contratação dos serviços ou a sua 

utilização, limitando-se apenas a apresentar telas sistêmicas, que não são 

capazes de justificar as cobranças realizadas (mov. ID 29249407). 

Ressalto que as telas trazidas pela ré não são documentos hábeis a 

comprovação da existência da dívida, pois unilaterais e oriundas de 

sistema informatizado alimentado pela própria requerida. Assim, a ré não 

se desincumbiu do ônus que lhe pertencia, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil. De tal maneira, não há como se afirmar a 

legitimidade dos valores cobrados ao longo desses meses. Por este 

motivo, é de ser mantida a declaração de inexistência de débito com a 

respectiva devolução dos valores descontados indevidamente, observada 

a prescrição trienal. Outrossim, considerando que comprovada a 

cobrança indevida diante da ausência de prova da contratação e inexigível 

a má-fé, cabível que a restituição seja em dobro, como determinado na 

sentença. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO 

DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE S/A - UOL" NÃO CONTRATADO PELA 

PARTE AUTORA. DESCONTOS QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A 

EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. INCUMBIA-LHE 

DEMONSTRAR QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR 

DE INTERNET. COBRANÇA MENSAL INDEVIDA, FAZENDO JUS À 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, 

NÃO RESTAM CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA 

AUTORA. AFIGURA-SE MERO DISSABOR INERENTE AO COTIDIANO DA 

VIDA MODERNA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA TURMA RECURSAL 

CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006613327, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 05/05/2017) No caso, embora possa ser 

reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro 

lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Por fim, e 

não é demais referir, que embora alegue discordância da contratação, os 

débitos foram lançados na conta corrente do autor por quase três anos, 

sem qualquer inconformidade anterior por parte do autor. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNET. UOL. 

AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS 

REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA RECONHECIDAMENTE INDEVIDA QUE 

POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. 

NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITO 

DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007041528, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/08/2017) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de 

R$ 862,82 (oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), 

já calculados em dobro, com juros de mora à razão de 1,0% (um por 

cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, amos a partir da 

data do efetivo prejuízo, ou seja, da data de cada desconto, por tratar-se 

de responsabilidade extracontratual, nos termos das Súmulas 43 e 54 do 

STJ, e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 
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9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do débito e o 

demandante manifeste concordância sobre o montante, determino, desde 

já, a expedição de alvará em favor da parte autora. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021902-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021902-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOICE RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, como arguido em preliminar pela 

reclamada, uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu 

alcance na tentativa de demonstrar seu direito, característica esta da sua 

hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a 

teor da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOICE 

RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. A parte autora afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em 

cadastro de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando que “não 

reconhece os referidos débitos”. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora, mormente pelas faturas 

juntadas em contestação, que possuem previsão de pagamento 

automático mediante débito em conta, conforme apresentado em defesa 

(movs. ID 29454229, 29454230 e 29454233), que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnadas, limitando-se a parte autora a reiterar a 

negativa de contratação, embora a reclamada tenha trazido farta 

documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

mantém vínculo jurídico com a reclamante, restando comprovadas a 

contratação e a inadimplência quando acostadas aos autos pela 

promovida faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos 

serviços, bem como pagamentos efetuados mediante previsão de débito 

automático em conta bancária. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE 

FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA 

DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA 

PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS 

DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ 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. Diante da juntada de faturas com 

previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, 

sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a 

manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1004501-59.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021871-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021871-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAYARA CRISTINA PEREIRA 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. 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. Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse 

de agir em razão da suposta ausência de pretensão resistida alegada pela 

reclamada, uma vez que não se faz necessário o esgotamento da via 

administrativa para o pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, 

a utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NAYARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. decorrentes de negativação 
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indevida. Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que 

a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré, que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(ID 29518365). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 86,97 

(oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 20/02/2017 - e correção monetária pelo 

INPC a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021818-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021818-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 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. 

Das preliminares A utilização de documentos unilaterais pelo autor 

(ausência de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez 

que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance para 

demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. 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 mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 
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controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A parte autora 

afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição 

ao crédito pela reclamada, ressaltando que não reconhece os referidos 

débitos, alegando que “NÃO É A LEGITIMA DEVEDORA DO DÉBITO ORA 

COBRADO, e nem de qualquer outro débito com a Reclamada que 

pudessem ensejar a negativação de seu nome” Por sua vez, a parte ré, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Ocorre 

que, em defesa, a parte reclamada traz documentos que são hábeis a 

comprovar que os débitos questionados pela parte autora tratam-se de 

pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 329751-2, 

situada na Avenida Ministro Fernando Costa, n. 240, Bairro Jardim 

Guanabara, Novo Paraíso II, em Cuiabá-MT, da qual a parte autora é titular, 

conforme ficha cadastral apresentada com a defesa em ID 29530882. 

Destaca-se ainda que a reclamante não traz qualquer comprovante de 

residência em seu nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma 

a demonstrar que teria residido em endereço diverso do endereço 

vinculado à unidade consumidora cadastrada em seu nome, não se 

desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe 

o artigo 373, I, CPC. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO À ÉPOCA DO CONSUMO 

COBRADO PELA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE 

DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71006220834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 30/08/2016) 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos iniciais. Por outro lado, acolho parcialmente o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito especificamente 

no que se refere às únicas faturas em aberto e levadas ao registro de 

negativação, no valor total de R$ 9.220,63 (nove mil duzentos e vinte reais 

e sessenta três centavos), conforme extrato de negativação trazido, mov. 

ID 27655936. Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor 

de R$ 9.220,63 (nove mil duzentos e vinte reais e sessenta três 

centavos), referente ao valor das faturas em aberto e objeto da 

negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR 

GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019634-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019634-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA LUCIA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANA LUCIA DA SILVA em desfavor de 

CLARO S/A. Com efeito, 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. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se 

refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, formulada pelo Reclamante, visando ver-se 

compensado pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Noticia a 

Reclamante que foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao 

Serasa por uma dívida no valor de R$ 1.116,35 (um mil cento e dezesseis 

reais e trinta e cinco centavos), gerado em tese pelo contrato nº 

00000000000906277730, data da inclusão: 17/09/2017, conforme extrato 

em mov. ID 26950705, esclarece ainda que “não tem débito algum com a 

empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é 

totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.” Em defesa, a Reclamada 

demonstra que o valor discutido nos autos é decorrente da utilização dos 

serviços fornecidos pela ré através do contrato nº 906277730, que está 

atrelado às linhas nº 65 99233-5765 e 65 99202-6711, a primeira habilitada 

em 05/01/2012 e a segunda linha dependente, em 12/07/2016, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais, tudo conforme contratos e 

faturas em movs. ID 29201996, 29201997, 29201999 e 29202001. Alega 

ainda a empresa reclamada que as faturas apresentadas na contestação 

permanecem em aberto, o que motivou a negativação do nome da parte 

autora. Friso que os argumentos e documentos constantes da defesa não 

foram sequer impugnados pela parte autora, tendo restado 

incontroversos. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à 

parte reclamante, uma vez que este não nega a relação jurídica com a 

Reclamada, no entanto, apesar de afirmar que não possui débitos, não 

comprova a sua regularidade/adimplência no que concerne à quitação das 

faturas em aberto, o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a 

apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas que agora 

estão sendo cobradas pela reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. 

NEGATIVA DE DÉBITO GENÉRICA POR PARTE DO AUTOR. ASSINATURA 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OU A ATRIBUTO DE 

PERSONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008229585, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em: 14-12-2018) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos 

da inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 
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487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019614-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019614-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE FRANCA ALBERNAZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ALINE FRANCA ALBERNAZ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido de indenização 

procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu nome no 

Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca manteve 

qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar a 

indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que a 

dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29208407). Entretanto, o print da tela 

de sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 102,99, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 19/10/2018 - e 

correção monetária pelo INPC partir desta sentença (súmula 362 do STJ), 

e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 
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Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022122-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022122-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL MARCELINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. A utilização de documentos unilaterais pelo autor 

(ausência de consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, como 

arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante DANIEL MARCELINO DA 

SILVA que foi surpreendida pela notícia da negativação de seu nome pela 

reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que 

não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

pois firmaram contrato de prestação de serviços, em 01/10/2014 por meio 

do qual a Parte Autora habilitou linha telefônica móvel junto à reclamada, 

conforme termos de contratação assinado à rogo pela parte autora, já que 

não alfabetizada, o que ocasionou a emissão de faturas mensais (movs. 

ID 29681596 e 29681600). Porém, como deixou de efetuar o pagamento 

das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da autora foi 

lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da ação, bem 

como acolhimento de pedido contraposto e condenação da parte autora 

em litigância de má fé. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente 

impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os termos da inicial. 

Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos 

entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é 

devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de 

serviço livremente contratado, conforme restou demonstrado pela 

empresa requerida. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO 

DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, 

COM A JUNTADA DE CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 

ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU EM EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO 

DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090002, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, embora a parte 

autora alegue “não ter assinado” o referido contrato em mov. 29681596 é 

certo que não poderia rubricar o instrumento, uma vez que se trata de 

pessoa analfabeta, entretanto, verifico a existência de cópias de 

documento de identidade e CPF do autor apresentados no momento da 

contratação, o que indica ter a reclamada agido com as cautelas 

necessárias no ato da avença, bem como que esta foi realizada livremente 

pelo consumidor. Por outro lado, acolho o pedido contraposto da 

reclamada em reaver seu crédito no referente à soma das faturas em 

aberto, no valor de R$ 138,22 (cento e trinta e oito reais e vinte e dois 

centavos), conforme extrato de negativação. Por fim, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à 

reclamada o valor de R$ 138,22 (cento e trinta e oito reais e vinte e dois 

centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, com 

juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o 

requerente efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o 

suplicado manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021756-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER BESSA LINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021756-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HEBER BESSA LINO DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 
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art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. 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 mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega o Reclamante HEBER BESSA LINO DE 

ARRUDA que foi surpreendido pela notícia da negativação de seu nome 

pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega 

que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é 

de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente 

de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante possui vínculo jurídico 

com a instituição financeira, por meio do Contrato de Abertura de Conta 

Corrente, Contratação de crédito e adesão a produtos e serviços 

bancários cuja proposta de adesão foi assinada pela parte autora em 

19/09/2018, conforme documento em mov. ID 29291505. Porém, como não 

disponibilizou fundos para quitar os valores descobertos em sua conta, 

deu ensejo à a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Ainda, restou comprovado pela reclamada, com o extrato de 

movimentação bancária da conta da Reclamante (mov. ID 29291505) que o 

valor negativado corresponde à ausência de cobertura de cheque 

especial após realização de empréstimo de parcelamento de débitos 

depositado em conta corrente. Friso que os argumentos e documentos 

trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente 

impugnados pela parte autora, reiterando a negativa de contratação, 

embora a defesa tenha sido acompanhada de farta documentação 

probante. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida em sua defesa. Logo, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez 

que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DEMANDADA QUE 

COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÕES 

AMBÍGUAS E OMISSIVAS DA EXORDIAL QUE INDUZEM AO 

RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007624240, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-07-2018) Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das 

faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. Por fim, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022086-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. A utilização de documentos 

unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não implica inépcia 

da inicial, como arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de 

demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA que foi 

surpreendida pela notícia da negativação de seu nome pela reclamada por 

suposto débito que não reconhece, uma vez que alega que não teria 

contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

pois firmaram contrato de prestação de serviços, em 25/11/2013 por meio 

do qual a Parte Autora habilitou a linhas telefônica móvel de nº 65 

9976-6960, conforme termos de contratação devidamente assinados pela 

parte autora, o que ocasionou a emissão de faturas mensais (movs. ID 

29657017, 29657020 e 29657022). Porém, como deixou de efetuar o 

pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e o nome da 

autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a improcedência da 

ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e condenação da 

parte autora em litigância de má fé. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os 

termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a 
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ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte 

reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos 

às faturas de serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Logo, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da reclamada, não há 

que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da 

parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante é medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO 

DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, 

COM A JUNTADA DE CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 

ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU EM EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO 

DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090002, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das 

faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. Por outro lado, 

acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no 

referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$ 1.741,16 (um mil e 

setecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), conforme 

extrato de negativação. Por fim, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor 

de R$ 1.741,16 (um mil e setecentos e quarenta e um reais e dezesseis 

centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, com 

juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o 

requerente efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o 

suplicado manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021080-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANUANA DA SILVA BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da 

suposta ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez 

que não se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o 

pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, característica esta 

da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais 

indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JANUANA DA SILVA BORGES em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A -VIVO S/A decorrente de negativação indevida. 

Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que a 

reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(mov. ID 29480141). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é 

aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 
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Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Em que pese exista outra negativação em nome da parte autora 

(Havan Lojas, em 02/08/2019, conforme extrato trazido com a inicial, mov. 

ID 27463062), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por 

se tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes 

autos e da qual não houve demonstração de que estaria sendo 

questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 151,38, e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação mais antiga – 02/07/2019 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019548-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FIRMINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019548-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIGUEL FIRMINO LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29121251). Entretanto, o print da tela, 

não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 
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de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 137,97, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 19/02/2018 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021107-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021107-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO 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. Das preliminares Deixo 

de acolher a preliminar de prescrição, tendo em vista que, embora o prazo 

prescricional seja trienal, conforme alegado pela parte reclamada, é certo 

que seu termo inicial começa a contar da data da ciência inequívoca da 

ofensa, o que nos autos restou demonstrado pela data constante do 

extrato de negativação trazido com a inicial, qual seja, 31/10/2019 (ID 

27473651), portanto, não havendo que se falar em prescrição. Rejeito 

também o pedido de conexão dos autos com outras ações distribuídas 

pelo autor, uma vez que as referidas ações apontadas como paradigmas 

têm como causa de pedir questionamentos distintos sobre cada negócio 

jurídico de per si, tratando-se de contratos diversos, de valores diferentes 

que deram origem às negativações. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais (consulta de balcão) não implica inépcia da inicial, 

uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance 

para demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova. Afasto, por fim, a preliminar de incompetência territorial, 

uma vez que o autor trouxe comprovante de residência em seu nome, 

conforme se vê em mov. ID 27473646, 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. No mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CELSO DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A parte autora afirma que teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela 

reclamada, ressaltando que não reconhece os referidos débitos, 

afirmando que “NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA com a 

empresa ENERGISA MATO GROSSO, pois não contratou nenhum serviço 

ou produtos com a referida empresa que gerasse o referido débito.” Por 

sua vez, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Ocorre que em defesa, a parte reclamada traz documentos 

que são hábeis a comprovar que os débitos questionados pela parte 

autora tratam-se de pendências financeiras referentes à UC cadastrada 

sob o nº 21691886, situada na Rua Cinco, casa 192, bairro Campos 

Elísios, , Individuais, em Cuiabá - MT, do qual é titular, existindo faturas 

regulares de consumo em aberto à época do registro de negativação, 

conforme ficha cadastral e histórico de consumo trazidos com a defesa, 

mov. ID 29420949 e 29420951. Destaca-se ainda que a reclamante não 

traz qualquer comprovante de residência em seu nome, gerado à época 

dos débitos lançados, de forma a demonstrar que teria residido em 

endereço diverso do endereço vinculado à unidade consumidora 

cadastrada em seu nome, não se desincumbindo minimamente do seu 

ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO DE 
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ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES 

LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO 

PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE RESIDIA EM OUTRO 

ENDEREÇO À ÉPOCA DO CONSUMO COBRADO PELA RÉ. AUTORA QUE 

NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006220834, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em 30/08/2016) Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos iniciais. Ainda, indefiro o 

pedido contraposto feito pela reclamada, uma vez que baseado em faturas 

que constam inadimplidas há cerca de cinco anos, devendo a reclamada 

buscar por próprios meios, com a ação cabível, a satisfação dos valores 

que entende ser credora do reclamante. Por fim, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado, 

mormente porque, como demonstrado em defesa pela reclamada, apesar 

da parte autora alegar que desconhece os débitos, pois não teria relação 

cont ra tua l  com a  requer ida ,  na  ação  de  número 

0050656-87.2014.811.0001 (Sistema Projudi), juntou como comprovante 

de residência, fatura referente à UC aqui questionada. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021803-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE ALMEIDA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021803-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZETE DE ALMEIDA BENEVIDES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em que alega a Reclamante ELIZETE DE ALMEIDA 

BENEVIDES que foi surpreendida pela notícia da negativação de seu nome 

pela reclamada por suposto débito que não reconhece, uma vez que alega 

que não teria contratado qualquer serviço com a reclamada. Inicialmente é 

de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente 

de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em contestação, a 

Reclamada alega e comprova que o Reclamante manteve vínculo com a ré, 

pois firmaram contrato de prestação de serviços, em 25/07/2016 por meio 

do qual a Parte Autora habilitou as linhas telefônicas móveis de nº 65 

992080459 (dependente) e 65 992919516 (principal), conforme termos de 

contratação devidamente assinados pela parte autora, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais (movs. ID 29641207 e 29641212). Porém, 

como deixou de efetuar o pagamento das faturas de serviço, houve 

bloqueio do serviço e o nome da autora foi lançado junto ao SERASA. Com 

isso requer a improcedência da ação, bem como acolhimento de pedido 

contraposto e condenação da parte autora em litigância de má fé. Friso 

que os argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da 

reclamada não foram suficientemente impugnados pela parte autora, 

limitando-se a reiterar os termos da inicial. Após analisar detidamente os 

autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o pedido é 

improcedente. Com efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, 

pois não quitou os débitos relativos às faturas de serviço livremente 

contratado, conforme restou demonstrado pela empresa requerida. Logo, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez 

que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE 

CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA DE CÓPIA DO 

SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU 

EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 

SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a notória 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, assim como a parte autora não demonstrou o 

pagamento das faturas que deram ensejo à negativação pela reclamada. 

Por outro lado, acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu 

crédito no referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$153,13 

(cento e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme extrato de 

negativação. Por fim, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 

1.453,68 (um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito 

centavos), referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, com 

juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 
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ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o requerente efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o suplicado manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018724-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE AGUIAR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018724-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILIANE DE AGUIAR GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

extrato público de negativação, do tipo “consulta de balcão”, mormente 

porque bastaria à reclamada verificar a totalidade dos documentos 

trazidos com a inicial para encontrar tal consulta juntada pela reclamante 

em mov. ID 26599813. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LILIANE DE AGUIAR GOMES em desfavor 

de VIVO S/A decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido de 

indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação (ID 29073406). Entretanto, o print da tela 

de sistema interno, não é aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a 

sua disposição as gravações telefônicas e termo de contrato, que 

confirmariam a contratação dos serviços pela autora, mas assim não o 

fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA 

NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E 

FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO 

DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO 

DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - 

PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida 

de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 78,99, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 17/06/2019 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019684-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARNAUVA ALVES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019684-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARNAUVA ALVES CARNEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA proposta por MARNAUVA ALVES 

CARNEIRO em desfavor de CLARO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta ter havido falha na prestação 

do serviço pela reclamada, já que em 22/11/2019 teve os serviços da sua 

linha telefônica suspensos, embora afirme que não havia qualquer 

cobrança em aberto. Relata que mesmo com os pagamentos em dia teve 

os serviços suspensos de sua linha de forma abrupta pela empresa 

requerida, o que teria acarretado inúmeros prejuízos. Ainda, teria recebido 

um boleto de cobrança no valor de R$ 133,18 (cento e trinta e três reais e 

dezoito centavos), com o qual discorda, pois aduz não ter qualquer 

pendência financeira com a requerida. Com isso, requer declaração de 

inexistência de débitos, desbloqueio da linha e indenização por danos 

morais. Da análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as 

partes um plano de telefonia móvel para a linha habilitada em nome da 

parte autora, gerando faturas mensais de serviços desde então. Em que 

pese às alegações da parte autora ao alegar que sempre manteve os 

pagamentos pontuais, restou suficientemente demonstrado pela parte 

reclamada que o bloqueio da linha de telefonia se deu pela inadimplência 

referente às faturas vencidas em 24/10/2019 e 25/11/2019, dando azo à 

suspensão, não havendo conduta irregular da empresa requerida. No que 

tange à fatura com vencimento em 10/2019 no valor de R$ 66,58 

(sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme mov. ID 

29187489, verifica-se que o primeiro comprovante localizado no ID nº 

26963977 não possui qualquer relação com tal fatura, uma vez que tal 

comprovante se refere ao pagamento com vencimento em 24/09/2019, ou 

seja, mês anterior, e tal fato é confirmado pela mensagem printada pela 

própria parte autora exordial, mov. ID 26963985. Com relação à fatura com 

vencimento em 24/11/2019, no valor de R$ 133,18, já que corresponde à 

soma dos valores do mês atual e do mês anterior não pago, conforme 

mov. ID 29187490, constata-se novamente que o valor pago não se refere 

ao contrato objeto da lide, eis que consta claramente “CLARO SP DDD 11”, 

ou seja, trata-se fatura de celular cadastrado em São Paulo, bem como o 

valor quitado (R$ 67,08, em mov. ID 26963977) não se coaduna com a 

respectiva fatura lançada. Essas premissas forçam reconhecer a 

inexistência de ato ilícito pela reclamada, bem como a improcedência dos 

pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais e materiais em 

face dos fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a 

amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há razão para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Nesse sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE RENEGOCIAÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009124538, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 

17-12-2019) Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021564-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021564-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CRISTIANO PEREIRA DA SILVA em 

desfavor de OI S/A decorrentes de negativação indevida. Alega que o 

pedido de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu 

o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que 

nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse 

justificar a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, 

alegando que a dívida se originou de serviços contratados pela autora, 

anexando o print da tela para esta comprovação (ID 29580278). 

Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito como meio de 

prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações telefônicas e 

termo de contrato, que confirmariam a contratação dos serviços pela 

autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou o TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 
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TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 278, 59 

(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), e ainda, a 

título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 30/08/2019 - e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, defiro, 

desde já, a expedição de alvará em favor da parte autora. Publique-se 

PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019416-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AGUIAR PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DOS SANTOS SILVA OAB - MT24712/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019416-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO AGUIAR PINHEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

ADRIANO AGUIAR PINHEIRO DE ARRUDA em desfavor de VIA VAREJO 

S.A., decorrentes de falha na prestação do serviço. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A parte autora afirma que realizou a compra de 

um telefone celular na loja da reclamada, pagando com seu cartão de 

crédito em 4 vezes. Entretanto, teria sido impedida de retirar o aparelho na 

loja em razão da Nota Fiscal ter sido emitida em nome ter terceiros, embora 

venha arcando com as parcelas pactuadas e lançadas em suas faturas 

de cartão de crédito. Afirma que procurou o gerente da loja por diversas 

vezes, sempre recebendo a informação de que iriam resolver, com o 

estorno das cobranças, mas sem sucesso. Com isso, requer repetição do 

indébito em dobro e condenação da reclamada nos danos morais. 

Considerando os relatos da parte autora, tenho que há ausência de 

verossimilhança nas alegações lançadas na inicial, sendo certo que, a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Para que se 

configure o dano, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os 

autos, tenho que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que a parte autora, embora alegue ter realizado a compra com seu cartão 

de crédito, com o lançamento de parcelas mensais, sequer trouxe alguma 
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fatura com a dita cobrança que aduz indevida. Do mesmo modo, não 

obstante afirmar que a nota fiscal do aparelho teria sido emitida em nome 

de terceiro e que isso teria dado motivo à loja reclamada impedir a retirada 

do produto, o autor não trouxe a aludida nota fiscal, tampouco demonstrou 

por alguma maneira que tivesse sido impedido de retirar o aludido 

aparelho, significando dizer que não se desinscumbiu de se ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, fatos constitutivos de seu direito 

alegado, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE QUE O APARELHO CELULAR PAROU DE 

FUNCIONAR. NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O CHIP ATENDIDA. 

APARELHO CELULAR QUE PERMANECEU SEM FUNCIONAR. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE 

REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE 

SEQUER INDICOU QUALQUER NÚMERO DE PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO. AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DA TESE 

AUTORAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO 

REQUERENTE. DEVIDO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO CONTRATADO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009140377, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-02-2020) Não sem propósito, o autor 

não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020946-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARMO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020946-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIR CARMO DE ABREU REQUERIDO: NS2.COM INTERNET 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que a parte autora dispensou produção 

de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JAIR CARMO DE ABREU em desfavor de NS2.COM INTERNET 

S.A., em razão de alegada falha na prestação do serviço decorrente 

divergência de preços do mesmo produto ofertado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Compulsando os autos, verifica-se que a 

causa de pedir da parte autora consiste no fato de que a reclamada não 

teria prestado o serviço de venda de um tênis em seu site a contento, uma 

vez que o anúncio no site da requerida constaria o preço do produto em 

R$ 129,00, mas no ato do fechamento da compra, o produto custou R$ 

139,00, o que teria causado diversos transtornos. Por sua vez, a 

reclamada afirma que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o 

serviço de compra e venda foi realizado adequadamente, com a entrega 

do produto e sem o registro de reclamações do consumidor. Pugna ainda 

pela improcedência do pleito inicial, uma vez que as alegações estão 

desacompanhadas de provas do dano moral que aduz ter experimentado. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No 

caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por 

não cumprimento do valor ofertado, causando-lhe danos morais. No 

entanto, não, necessariamente, por haver deficiência na prestação do 

serviço, há que se falar em dano moral. Para se caracterizar o dano moral 

deve ser demonstrado algum ato ilícito que proporcione à parte autora 

ofensa em seu patrimônio psíquico ou em sua dignidade, o que não restou 

demonstrado nestes autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO 

MORAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. 

DIFERENÇA ENTRE O VALOR ANUNCIADO E O CONSIGNADO NA 

COMPRA. DEVER DE DEVOLUÇÃO, MAS NA FORMA SIMPLES, JÁ QUE O 

AUTOR PAGOU VALOR MAIOR CONSCIENTEMENTE, ADMITINDO A 

DEVOLUÇÃO POSTERIOR DO EXCESSO. INVIABILIDADE, NA HIPÓTESE, 

DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OU A 

ATRIBUTO DE PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71006713382, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 

14-09-2017) Friso ainda que a parte autora não junta qualquer número 

referente a sequer um protocolo de reclamação administrativa, 

demonstrando que tivesse feito alguma contestação do fato 

administrativamente. Com isso, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Por fim, verifico que tampouco há o pedido de 

reembolso da quantia paga a maior, como alegado em inicial, não havendo 

que se falar em irresignação do consumidor com a cobrança lançada. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado, para posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 
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ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016262-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016262-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS e MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. O demandante alega 

que tomou ciência da existência do débito no valor de R$ 273,29 em seu 

nome, relativo à unidade consumidora n. 6/338751-1. Registra que não 

usufruiu dos serviços do demandado na unidade consumidora indicada. 

Assevera que fez locação do imóvel situado no bairro Parque 

Universitário, na data de 27/09/2019, sendo o pedido de restabelecimento 

de energia indeferido em razão da inadimplência na unidade consumidora 

n. 6/338751-1. Requer, em tutela de urgência, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/338751-1, a 

abstenção de restrição de seu nome no rol de mal pagadores e a religação 

de energia elétrica no imóvel locado. A tutela foi concedida. 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. Friso que o 

demandado não juntou ao feito o contrato assinado pela parte para provar 

a regularidade da cobrança. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

do dever de cautela. Posto isso, restou demonstrada a inexistência do 

débito. Registro que não há indício de prova de que o demandante tenha 

efetuado o pagamento da cobrança indevida, o que impossibilita a 

concessão do pedido de repetição do indébito. De igual modo, inexiste 

prova de que a ausência do restabelecimento ocasionou a piora do quadro 

de saúde, bem como o pagamento dos alugueis, de forma que incabível 

atribuir a culpa à empresa. Assim, não comprovada à legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Todavia, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, este 

deve ser julgado improcedente, tendo em vista não ter ultrapassado um 

mero aborrecimento. Julgo ainda improcedente o pedido de indenização 

por danos materiais, haja vista que não satisfatoriamente demonstrado o 

dano ocasionado pela empresa. Indefiro o pedido da autora para que seja 

instalado do medidor/ relógio por falta de indício de prova de que a 

empresa retirou o medidor. Em relação ao pedido de restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica para a UNIDADE CONSUMIDORA 

2920276-9 localizado no imóvel localizado na Q5, quadra 46, casa 13, 

bairro Parque Cuiabá-Cuiabá- Mato Grosso, constato que merece 

acolhimento, uma vez que a empresa requerida deixou de contestar o 

pleito. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, constato 

que também não merece acolhimento, pois os fatos não ocasionam dano 

passível de indenização. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para DECLARAR a 

inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio no importe de R$ 423,88 (quatrocentos e vinte e três reais, 

oitenta e oito centavos). Por alteração do endereço da suplicante, defiro 

em parte o pedido do demandante e determino o restabelecimento da 

UNIDADE CONSUMIDORA 2920276-9 localizado no imóvel localizado na 

Q5, quadra 46, casa 13, bairro Parque Cuiabá-Cuiabá- Mato Grosso, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa fixa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017498-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017498-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISA BACCHI COVER REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. I. RELATÓRIO Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Trata-se de ação em que a parte Autora alega ser assinante 

de serviços de telefonia da Requerida, possuindo duas linhas telefônicas 

(65) 98425-0060 e (65) 99954-0064, informa que em janeiro de 2019, teria 

contratado o plano VIVO FAMÍLIA 30 GB, pelo valor de R$ 249,99 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 497 de 696



(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). 

Entretanto, dispõe que desde a primeira fatura, as cobranças estariam 

vindo de forma diversa do contratado, discorre, ainda, que a segunda 

linha telefônica teria sido vinculada em seu plano apenas na competência 

de abril/2019 e que a partir da competência de maio/2019, iniciaram 

cobranças de um plano o qual nunca teria contratado, quer seja VIVO 

CONTROLE DIGITAL. Argumenta, por fim, que buscou a resolução 

administrativa em setembro/2019, oportunidade em que seu pedido foi 

parcialmente atendido, tendo o valor do seu plano VIVO FAMÍLIA 30GB 

alterado para R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Assim, a reclamante postula pela restituição em dobro 

dos valores pagos a mais em sua fatura, bem como pelos serviços não 

contratados, no valor de R$ 2.279,04 (dois mil duzentos e setenta e nove 

reais e quatro centavos), a inclusão definitiva da linha número (65) 9.8425 

-0060 no Plano Família de 30GB, deixando de cobrar o valor de R$ 29,99 

(vinte e nove reais e noventa e nove centavos) em fatura separada, a 

suspensão das cobranças dos serviços não contratados (Vivo Controle 

Digital e Serviços Telefônica Brasil), e por fim, requer indenização pelos 

danos morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega que a parte 

autora não comprovou nos autos que a oferta contratada era no valor de 

R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

que todas as cobranças realizada foram lícitas e de acordo com o 

contratado pela reclamante, aduz que os valores que foram cobrados 

referentes ao plano se referem aos reajustes anuais realizados, com isso, 

alega que não restaram demonstrado nos autos os elementos ensejadores 

da responsabilidade civil, não havendo que se falar em danos morais e 

materiais. Da narrativa contida na exordial, reputam-se verdadeiros os 

fatos alegados, dos quais se verifica a falha na prestação de serviços e, 

consequentemente, o direito pleiteado pela parte Reclamante para que a 

reclamada restitua os valores cobrados de forma indevida. Corroborando: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO 

EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA PELA RÉ. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

PACOTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIVERSO DO 

CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A INFIRMAR AS 

PRETENSÕES DO AUTOR. EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO PRODUZIU 

PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DA RÉ EM FORNECER AO CONSUMIDOR O SERVIÇO QUE 

LHE FOI OFERTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPORTAMENTO 

DA EMPRESA DE TELEFONIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO 

TOLERÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. CABIMENTO (ART. 85, § 

1 1 ,  D O  C P C ) .  ( T J - S P  1 0 0 3 3 9 2 2 5 2 0 1 6 8 2 6 0 5 3 3  S P 

1003392-25.2016.8.26.0533, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 

23/02/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/02/2018). Em relação ao pedido de danos materiais, entendo que a 

reclamante demonstrou nos autos de forma clara todos os valores que 

foram pagos de forma indevida (conforme tabela constante na folha 8 da 

exordial), sendo assim, no termo do art. 42, parágrafo único do CDC, a 

reclamada deve restituir a reclamante o montante de R$ 2.279,0 4 (dois mil 

duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos. Importante salientar 

que em análise aos documentos juntados na petição inicial a autora 

comprova que o plano inicialmente contratado por ela era no valor de R$ 

249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

conforme a fatura com vencimento no dia 17/12/2019, além disso, a autora 

demonstra que a linha número (65) 9.8425 -0060 somente foi incluída 

posteriormente no plano por ela contratado, sendo assim, ilícita a cobrança 

de plano controle referente ao mesmo número. Logo, torna-se evidente a 

falha na prestação do serviço, visto que a reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), uma vez que não 

colacionou documento que demonstre o porquê dos aumentos nos valores 

do plano, bem como a legalidade na cobranças dos serviços não 

contratado pela reclamante, restando evidenciada a abusividade da ré em 

não fornecer o serviço adequado de maneira injustificada, descumprindo o 

contrato que ela mesma ofereceu à consumidora. Deste modo, uma vez 

consubstanciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde 

de forma objetiva pelos danos causados, o que atrai a condenação da 

empresa ré aos danos morais suportados. Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido constante na inicial e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a 

restituir a reclamante à quantia de R$ 2.279,0 4 (dois mil duzentos e 

setenta e nove reais e quatro centavos), já calculados em dobro, e 

corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos 

descontos; 2 - CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 3- DETERMINAR que a reclamada 

suspenda definitivamente a cobrança de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos) referente ao Plano Controle da linha (65) 9.8425 

-0060, fazendo sua migração definitiva para o Plano Família; 4- 

DETERMINAR que a reclamada deixe de realizar as cobranças referente 

aos serviços “Vivo Controle Digital ” e “Serviços Telefônica Brasil ”. Após 

o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015821-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE CERQUEIRA (INTERESSADO)

ESSENCIA CUIABANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015821-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESSENCIA CUIABANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 

EPP INTERESSADO: VINICIUS DE CERQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II.PRELIMINAR Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela 

reclamada em relação ao primeiro reclamante. Restou demonstrado nos 

autos que o reclamante é o proprietário da segunda reclamante, e por 

isso, utiliza dos serviços prestados pela empresa reclamada. Sendo, 

neste caso consumidor dos serviços oferecidos pela empresa, e por isso, 

possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda 

III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante 

pleiteia indenização por danos morais, alegando que firmou contrato de 

prestação de serviços de telefonia e internet VIVO SMART EMPRESAS 

contratando 3 linhas de telefonia móvel para uso pessoal e profissional. 

Alega que diante má prestação dos serviços da reclamada recebeu 

cobrança parcialmente indevida referente à fatura com vencimento no mês 

de abril/2019. Narra que em sua fatura vem a cobrança dos serviços 

utilizados juntamente com valores referentes ao parcelamento dos 

aparelhos adquiridos. Informa que solicitou a troca de 2 aparelhos 

celulares no dia 13/02/2019, em razão da capacidade de armazenamento, 

pois os modelos vieram com armazenamento menor do que os já utilizado. 

Aduz que a requerida aprovou a troca dos aparelhos, porém só efetuou a 

retirada dos aparelhos em 07/05/2019. Informa que mesmo realizando a 

troca dos aparelhos a empresa reclamada efetuou a cobrança, na fatura 

com vencimento no mês de abril de 2019, de 4 aparelhos (sendo 2 novos 

e 2 antigos). Dito isto, ante a falta de pagamento da fatura, uma vez que a 
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reclamada se negou a descontar os valores indevidos, teve suas linhas 

bloqueadas sem aviso prévio por duas vezes, o que gerou um grande 

transtorno tanto profissional quanto pessoal, visto que o representante 

legal da parte autora e sua cônjuge (também empresária) utilizam as linhas 

também para uso pessoal. Consequentemente, a parte autora realizou 

diversos pedidos de revisão da fatura mencionada junto à requerida, 

porém não logrou êxito. O requerente também realizou reclamações junto à 

ANATEL e PROCON, e obteve o mesmo resultado negativo. Por este 

motivo, ajuíza a presente ação, pugnando que a Requerida se abstenha de 

suspender os serviços telefônicos contratado pelo Requerente, em 

função do não pagamento da fatura do mês de abril/2019 no valor de R$ 

863,98 (oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), a 

declaração de cobrança indevida do valor R$ 194,00 (cento e noventa e 

quatro reais) a mais cobrado na fatura do mês de abril/2019, assim 

restabelecendo o valor original da fatura de R$ 669,98 (seiscentos e 

sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), além disso requer que 

o seu plano seja mantido nos termos contratados inicialmente e a 

condenação pelos danos morais sofridos. A reclamada, em defesa, 

afirmou que não houve irregularidade nas cobranças, uma vez que o 

plano contratado é um plano pós-pago, ou seja, os valores que foram 

cobrados referem-se aos serviços que foram utilizados pelo reclamante. 

Aduz que, diante da inadimplência do consumidor a empresa está 

amparada pelo exercício regular do seu direito ao proceder com a 

suspensão dos serviços. Com isso, não há que se falar em falha na 

prestação do serviço capaz de configurar indenização por danos morais. 

Ao final requer a improcedência dos pedidos da exordial. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que diante da fatura detalhada juntada nos autos 

pela parte reclamada, foi possível visualizar que de fato a empresa vem 

cobrando valores de mais de dois aparelhos. Na fatura referente ao mês 

de abril de 2019 é possível visualizar 3 cobranças: - Parcelamento de 

Aparelho / Acessório 65-98114-2180 01/10: 410,00 - Parcelamento de 

Aparelho/ Acessório 65-98114-2180 01/24: 182,00 - Parcelamento de 

Aparelho / Acessório 65-99999-9792 01/24: 12,00 Diante disto, entendo 

que os fatos narrados pelo autor se mostram verossímeis, pois de fato 

estão sendo cobrados R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) 

referentes aos aparelhos já devolvidos pelo reclamante. Sendo assim, 

tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (art. 373, II do CPC), uma vez que não colacionou documento que 

demonstre que as cobranças são devidos, pelo contrário, pela própria 

fatura juntada na contestação foi possível confirmar os fatos narrados na 

inicial. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do serviço, visto que 

a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o reclamante, não tendo atendido as solicitações para a 

retirada dos valores e mesmo tendo ciência que eram indevidos efetuou a 

suspensão dos serviços do consumidor, deixando-o sem o serviço, 

portanto, evidenciada a abusividade da ré em não fornecer o serviço 

adequado de maneira injustificada. Deste modo, uma vez consubstanciada 

a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva 

pelos danos causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos 

danos morais suportados. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 

Recorrente postula pelo restabelecimento do sinal de seu terminal 

telefônico, bem como indenização por danos morais, em razão do bloqueio 

injustificado do referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido 

à exordial indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do 

vencimento - R$ 10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia 

justifica a legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura 

de R$ 263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na 

prestação de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não 

contabilizou o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito 

deste estar incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha 

telefônica, fato este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter 

essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso 

ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 

10, inciso VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do 

prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de 

telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de 

suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes 

arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (Processo nº 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pelo reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. Por fim, a parte autora se manifestou nos autos informando 

que a reclamada não cumpriu com a liminar deferida por este juízo, e 

efetuou a suspensão dos serviços, requerendo assim a aplicação da 

multa. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido constante na ação e o 

faço para: 1 – DECLARAR indevida a cobrança realizada na fatura de abril 

de 2019 no valor R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), 

restabelecendo o valor original da fatura de R$ 669,98 (Seiscentos e 

sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) 2- DETERMINAR que a 

reclamada mantenha o plano inicialmente contratado pelo reclamante. 3 - 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 4- DETERMINAR que a reclamada efetue o 

pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de descumprimento da 

medida liminar deferida por este juízo. - Mantenho a liminar deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018745-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NEUCLIMAR VIEIRA OAB - GO27009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018745-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIONE SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I. RELATÓRIO Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Em síntese, alega a parte autora que se 

dirigiu à cidade de Juruá/MT e ao tentar abastecer o carro no posto de 
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combustível com seu cartão de débito aparecia mensagem de transação 

não autorizada, mesmo possuindo dinheiro em conta. Informa que ficou 

impossibilitada de efetuar o pagamento de contas, hospedagem e 

alimentação. Assim, pleiteia indenização pelos danos morais sofridos. A 

reclamada em sua defesa alega inexistência de falha na prestação do 

serviço, inexistência de ato ilícito, ausência de pressupostos ensejadores 

de responsabilidade civil, ausência de situação ensejadora de danos 

morais e por fim requer a improcedência dos pedidos da inicial. A parte 

autora, para comprovar o alegado junta aos autos o extrato da conta 

corrente que demonstra que possuía saldo suficiente para aprovar a 

transação, além dos comprovantes da negativa da transação, cumprindo 

assim com o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC. A 

reclamada, em que pese alegar que não cometeu ato ilícito não juntou nos 

autos nenhum elemento probatório capaz de confirmar o alegado em sua 

defesa, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, II do CPC. Assim, da narrativa contida na exordial, reputam-se 

verdadeiros os fatos alegados, dos quais se verifica a falha na prestação 

de serviços e, consequentemente, o direito pleiteado pela parte 

Reclamante para que a reclamada seja condenada a indenizar os danos 

morais sofridos. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do serviço, 

uma vez que o banco não colacionou documento que demonstre o porquê 

da negativa em aprovar a transação do cartão de débito, restando 

evidenciada a abusividade da ré em não fornecer o serviço adequado de 

maneira injustificada, descumprindo o contrato que firmou com a 

consumidora. Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na prestação 

do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos 

causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos danos morais 

suportados. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante 

decorrente do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetido 

pela reclamada é passível de indenização. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido constante na inicial e o 

faço para: - CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante, a título de 

danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018826-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS RODRIGUES DE MELO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Alega a parte reclamada que a petição 

inicial não veio instruída com comprovante de negativação expedido por 

órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não 

poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma 

vez que o documento anexado à inicial basta para demonstrar o 

apontamento dito indevido, não havendo que se falar em ausência de 

provas. No que concerne ao pleito sobre arquivamento dos documentos 

sigilosos juntados pela reclamada, entendo que não há necessidade de 

colocação em pasta própria ou confidencial, uma vez que a parte autora 

alega que não possui relação jurídica com a reclamada, com isso não 

vislumbro elementos que possam ferir a vida privada da parte autora ante 

a juntada de tais documentos. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 96,29 (noventa e seis 

reais e vinte e nove centavos), com data de inclusão em 25/06/2019, no 

entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais no 

valor de R$ 5.000 (cinco mil reais). Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
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POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a mais antiga em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de 

afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra 

restrição em nome do autor, ainda que posterior à discutida no presente 

processo, faz-se necessária à redução do quantum indenizatório. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 96,29 (noventa e 

seis reais e vinte e nove centavos), aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019263-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019263-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de alegação de ausência 

de provas mínimas. Em análise aos documentos juntados no feito é 

possível visualizar todos os documentos necessários para embasar os 

fatos narrados na exordial. A reclamada levanta preliminar alegando que a 

parte reclamante não juntou comprovante de residência em seu nome, no 

entanto, é possível visualizar que o comprovante é em nome da mãe, 

sendo assim, rejeito a preliminar arguida pelo Reclamado, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, 

segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery : “(...) O autor pode juntar à petição inicial documentos que entende 

sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de 

seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 322,28 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e 

oito centavos), com data de inclusão em 23/01/2016, no entanto a 

requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela 

declaração de relação jurídica e inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que o reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 
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fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 322,28 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito 

centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019334-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019334-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAKELINE PEREIRA DA ROCHA REQUERIDO: OI S.A, VIVO 

S.A. I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II.PRELIMINAR Rejeito a preliminar arguida pela primeira 

reclamada em relação a suspensão do feito, pois o presente caso se 

distingue dos casos narrados na preliminar suscitada. Afasto as 

preliminares de ilegitimidade passiva arguida pela segunda reclamada, uma 

vez que é solidariamente responsável pelos danos causados a 

consumidora, conforme os fatos narrados na exordial. Afasto a preliminar 

de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que se 

confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. 

III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A reclamante 

alega que era usuária da "Oi pré -pago", cujo número de celular mantinha 

por anos (65 98452 -6630) e efetuava recargas regularmente, porém, 

informa que no dia 03/09/2019, sua linha telefônica foi cancelada pela 

primeira reclamada. Informa que compareceu a uma loja física da primeira 

reclamada para solicitar informações sobre o ocorrido. Neste momento foi 

informada pela atendente de que foi feita uma portabilidade em seu 

número, passando -o indevidamente para terceiros, na operadora da 

segunda reclamada. Inconformada, informa que entrou em contato com as 

reclamadas a fim de resolver a lide (protocolos 201900150112011 e 

201900150159758), no entanto, nada foi resolvido. Insta salientar, que a 

autora fez reclamação junto à ANATEL, solicitando providências 

(protocolo 2195868 -2019 Oi e 2195942 -2019 Vivo) e em resposta à 

reclamação a segunda reclamada confirmou ter ocorrido a 

PORTABILIDADE INDEVIDA no número da Autora, conforme documento 

juntado nos autos. Ante tais fatos, requer o restabelecimento do número, 

bem como indenização pelos danos morais sofridos. A primeira reclamada, 

em defesa, alegou que a linha foi cancelada em virtude da portabilidade, 

alega ausência de ato ilícito e de nexo causal. Informa que a situação 

ensejou meros aborrecimentos e por isso, requer a improcedência da 

ação. A segunda reclamada, alega ausência de comprovação dos fatos 

alegados, ausência de situação ensejadora de danos morais, requerendo 

ao final a improcedência do pleito autoral. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 502 de 696



aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que as reclamadas não trouxeram nenhuma prova 

de que a linha telefônica da autora estava funcionando devidamente, bem 

como qualquer elemento que comprove que a mesma solicitou a 

portabilidade do seu número, ou seja, não houve justificativa para o 

cancelamento dos serviços, gerando assim uma falha na prestação do 

serviço. Corroborando com todo o alegado na exordial, a segunda 

reclamada confessa os fatos no processo administrativo aberto na 

agência reguladora. Sendo assim, tenho que as reclamadas não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II do CPC), 

uma vez que não colacionaram documentos que demonstrem que o 

serviço de telefonia não foi cancelado de maneira unilateral. Logo, 

torna-se evidente a falha na prestação do serviço, pois deixaram a 

reclamante sem o serviço, sem qualquer justificativa para a conduta, 

portanto, evidenciada a abusividade das rés em não fornecer o serviço 

adequado de maneira injustificada. Deste modo, uma vez consubstanciada 

a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva 

pelos danos causados, o que atrai a condenação das empresas 

reclamadas aos danos morais suportados. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA 

LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. A autora narrou que 

imotivadamente a demandada desativou a sua linha telefônica, ficando 

impossibilitada de utilizar o telefone celular por aproximadamente um mês. 

Disse que trabalha com patchwork e que utilizava o telefone celular como 

meio de contato com os clientes, a fim de viabilizar as encomendas. Arguiu 

que o cancelamento da linha lhe causou danos extrapatrimoniais, razão 

pela qual postulou a condenação da empresa ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. Cumpria à parte ré fazer prova cabal dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, ônus 

do qual não se desincumbiu. Interpretação do art. 333, II, do CPC. Devem 

ser reparados os danos decorrentes da impossibilidade do uso do 

telefone móvel pela autora em razão do cancelamento injustificado da 

linha. Serviço considerado essencial, que deve ser prestado de modo 

adequado e contínuo. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que 

não merece redução, porquanto apropriado ao caso concreto e em 

consonância com os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas 

Recursais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005344502, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 23/09/2015)”. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 

Recorrente postula pelo restabelecimento do sinal de seu terminal 

telefônico, bem como indenização por danos morais, em razão do bloqueio 

injustificado do referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido 

à exordial indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do 

vencimento - R$ 10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia 

justifica a legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura 

de R$ 263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na 

prestação de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não 

contabilizou o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito 

deste estar incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha 

telefônica, fato este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter 

essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso 

ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 

10, inciso VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do 

prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de 

telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de 

suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes 

arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (Processo nº 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes 

na ação e o faço para: 1 – DETERMINAR que as reclamadas restabeleçam 

a prestação de serviço de telefonia referente a linha móvel nº 65 98452 

-6630, nos termos contratados pela autora. 2 - CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, a indenizarem a reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020042-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020042-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que teve seu nome negativado nos órgão de proteção ao crédito 

no valor de R$ 738,03 (setecentos e trinta e oito reais e três centavos), no 

dia 11/01/2016 pela reclamada, no entanto alega que desconhece a dívida 

e que nunca teve relação jurídica com a reclamada. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de cessão. Na peça contestatória a parte reclamada 

afirma que a inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída 

pela parte reclamante referente ao Cartão Múltiplo Private Labe, e 

posteriormente cedida, por instrumento próprio. Todavia, em que pese às 

alegações da parte reclamada, é certo que não há comprovação por meio 

de documentos que demonstrem a origem do débito, tais como contrato 

assinado pela parte autora, bem como não há nos autos qualquer 

documento que comprove a cessão do crédito. Assim, a parte autora 

impugna o crédito primitivo, sustentando, com razão, que não há relação 
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jurídica com a reclamada. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, já que não possui 

o aludido instrumento que demonstre o débito. A reclamada não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desta 

forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. O apontamento dos dados da reclamante 

aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que as negativações objeto do presente processo é a única 

em nome da requerente, portanto, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ. 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. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado no valor de R$ 738,03 (setecentos e trinta e oito reais e três 

centavos), bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder à 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020179-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE MACAUBAS DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020179-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON JOSE MACAUBAS DE ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 das preliminares suscitadas 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. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou 

cópia da Proposta de adesão devidamente assinada pelo reclamante, bem 

como histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. A reclamada também junta telas do seu sistema que 

comprovam pagamento anteriores realizados pelo reclamante. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 
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parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o 

valor de R$ 108.86 (Cento e oito reais e oitenta e seis centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o requerente efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o suplicado manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013569-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA OAB - MT22559-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013569-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS FERNANDES MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela reclamada, uma vez que esta faz parte da mesma cadeia de 

consumo, sendo solidariamente responsável por eventuais danos 

causados ao consumidor. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que dia 17 de 

junho de 2019, efetuou a compra de dois trechos de passagens aéreas, 

Cuiabá-Rio de Janeiro, para dia 16/08 e Rio de Janeiro- Cuiabá, para o dia 

20/08, pelo site da reclamada. A compra foi confirmada por e-mail e foi 

gerada a reserva com código nº 27631028101. No site da requerida 

aparecia o código de reserva das passagens de nº 425473093700. Alega 

que como já havia comprado as passagens, reservou e pagou 

apartamento onde se hospedaria e comprou ingresso para assistir jogo de 

futebol, programando toda a viagem. Na semana da sua partida, por volta 

do dia 12/08, o autor decidiu por precaução acessar o site da reclamada, 

momento em que constatou que a passagem estava cancelada. Alega que 

entrou em contato com a empresa para que o problema fosse solucionado, 

porém sem sucesso. Pelo acima exposto, requer a condenação da 

reclamada, ao pagamento de indenização a título de danos morais. A 

Reclamada, por sua vez, afirma ser parte ilegítima, no mérito alega 

ausência de comprovação dos danos morais, ao final requer a 

improcedência da presente demanda. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada esta mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostado, verifico que é incontroverso que o reclamante contratou 

serviços junto à reclamada, conforme comprovante das passagens. 

Ressalto que o reclamante se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (CPC, art. 373, I). A reclamada por sua vez, não trouxe aos 

autos nenhum elemento probatório que comprove o motivo do 

cancelamento da viagem, descumprindo de forma unilateral o contrato 

firmado com o consumidor, sem qualquer justificativa prévia, sendo assim, 

não se desincumbiu do ônus que cabia a ela, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Impende registrar que em se tratando de relação de consumo, pouco 

importa ao consumidor os motivos pelos quais a Reclamada não podem 

prestar o serviço a contento, restando caracterizada a falha na prestação 

do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, em se tratando de uma relação de consumo, na qual a 

responsabilidade da empresa requerida é objetiva, e em não tendo a ré 

comprovado qualquer das hipóteses que excluísse sua responsabilidade, 

imperativa, pois, a procedência do pedido de dano moral formulado na 

inicial. Desta feita, constata-se que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetido, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

da demandada, devendo ser reparado dos danos sofridos. A propósito: 

EMENTA - RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

CANCELADO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura 

falha na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados pela 

empresa recorrida – necessidade de manutenção não programada – se 

inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do 

risco do empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser 

majorado o valor da indenização que não atende aos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização por danos morais 

majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Recurso parcialmente provido. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO.TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária - Recurso 

Cível Nº 0010484-85.2014.811.0007 Juizado Especial Cível de Sinop/MT. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição 

inicial, para: 1- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001630-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA MORAES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ 212,15 (duzentos e doze reais e quinze 

centavos), com data de inclusão em 30/04/2019, promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado, em sua defesa, alega que não houve no presente caso 

pretensão resistida, ausência de prova mínima, aduz que não houve a 

comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja 

julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que 

não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe à baila qualquer 

elemento que comprove a relação jurídica entre as partes capaz de 

justificar a cobrança e posterior negativação dos dados da mesma. Desta 

feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que a negativação objeto do presente processo é a única em 

nome da requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 212,15 (duzentos e doze reais e quinze centavos), 

e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018783-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FATIMA FOCCHESATTO CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018783-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIOLA FATIMA FOCCHESATTO CASTANON 

REQUERIDO: OI S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor total de R$ 285,77 (Duzentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), na data de 06/01/2019. 

No entanto, narra o reclamante que era usuário dos serviços da 

reclamada, porém no mês de abril/2018 cancelou os serviços, conforme 

protocolo de nº 2018766040988. Ao entrar em contato com a reclamada 

para saber o motivo da negativa, foi informada que possuía fatura em 

aberto referente ao mês de junho/2018. Mesmo a reclamante informando 

que os serviços foram cancelados meses antes da suposta fatura a 

reclamada não solucionou o problema de forma administrativa. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, alega estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois a 

reclamante utilizou dos serviços e não pagou por eles. Afirma que os 

serviços só foram cancelados em dezembro/2018, sendo legítima a 

cobrança, sendo assim, requer a improcedência da presente demanda. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a legalidade da negativação em nome do autor. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

afirmando que a reclamante possui faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 
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programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 285,77 (Duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - Mantenho a liminar deferida. Intime-se o reclamado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), caso 

ainda não realizado. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018401-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DE CARVALHO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018401-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILLO DE CARVALHO ROSA REQUERIDO: ENERGISA 

S/A I. RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do polo 

passivo, para constar como parte a empresa ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – CNPJ 03.467.321/0001 -99. III. MÉRITO 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual, bem como pela clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Trata-se de reclamação na qual sustenta a parte autora que recebeu 

faturas com cobranças excessivas pela reclamada em sua unidade 

consumidora nº 6/2634508-2, referente aos meses de Setembro/2019 no 

valor de R$ 740,66 (setecentos e quarenta reais e sessenta e seis 

centavos) e Outubro/2019 no valor de R$ 622,08 (seiscentos e vinte e 

dois reais e oito centavos).. Analisando o histórico de consumo da 

unidade consumidora da parte autora verifica-se que esta mantinha um 

padrão antes do faturamento excessivo do mês de setembro de 2019. De 

acordo com o histórico de leituras, tem-se que a cobrança nos valores de 

R$ 740,66 (setecentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos) e R$ 

622,08 (seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos) se mostram 

excessivas em relação ao consumo médio do consumidora, consistindo 

muito mais que o dobro daquilo que habitualmente pagava e, neste 

particular cabível a declaração de inexistência dos débitos provenientes 

de cobranças com valores anormais. Tratando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e somente 

será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, 

c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. A reclamada em sua defesa alega 

que não houve ato ilícito, uma vez que após o pedido administrativo do 

reclamante as faturas foram revisadas, aduz que houve a inspeção do 

aparelho medidor e verificou-se que os cabos estavam mal conectados, o 

que ocasionou o erro na medição. Após tais fatos, alega que houve 

compensação dos valores pagos a mais nas faturas dos meses de 

novembro e dezembro de 2019. Sendo assim, requer a improcedência da 

presente demanda, pois não houve má-fé na cobrança, com isso ausente 

situação ensejadora de dano morais. Em sua impugnação a parte autora 

alega que a reclamada, em que pese ter feito a compensação dos valores, 

o fez de forma incorreta. Uma vez que as fatura dos meses seguintes 

continuaram a vir com valores acima da média de pagamento, sendo 

assim, requer que a empresa realize a readequação das faturas aqui 

discutidas com base nos 4 meses anteriores a fatura do mês de setembro, 

sendo devolvidos os valores pagos a mais, de forma dobrada. Assim, 

sendo incontroversos os fatos narrados na exordial e considerando 

inexistência de elementos probatórios que afastem o direito da parte 

reclamante, havendo verossimilhança em suas alegações, a procedência 
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da ação quanto à readequação das faturas é medida que se impõe. 

Cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa 

à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 

sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Para que houvesse danos morais, caberia ao reclamante 

demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a inclusão 

indevida do seu nome em órgão de devedores ou a suspensão do serviço, 

o que não houve. No que concerne a devolução em dobro dos valores 

pagos a mais referente as faturas supracitadas, entendo que, após a 

reclamada realizar a readequação da fatura com base nos 6 meses 

anteriores a cobrança, os valores pagos a mais pelo reclamante devem 

ser restituídos de forma simples, uma vez que o pagamento em dobro 

previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

pressupõe a demonstração de má-fé, o que não ocorreu na espécie. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- DETERMINAR que 

a reclamada proceda à readequação das faturas referentes aos meses 

de setembro e outubro de 2019, com base na média dos seis meses 

anteriores as cobranças acima da média, restituindo o saldo 

remanescente para o reclamante, de forma simples. 2 - OPINO pela 

improcedência dos danos morais. - Acolho a preliminar de retificação do 

polo passivo, para constar como parte a empresa ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – CNPJ 03.467.321/0001 -99. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018711-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS RODRIGUES PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Afasto a preliminar de ausência de 

pretensão resistida e interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que 

o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito no valor 

R$ 146,86 (Cento e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, bem como qualquer relação negocial firmada com a parte ré. O 

reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente em relação às faturas de cartão de crédito 

das lojas Americanas. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pelo reclamante, bem como documentos 

pessoais e histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos mesmo, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020719-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LENIERSON HELIODORO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de alegação de ausência 

de provas mínimas. Em análise aos documentos juntados no feito é 

possível visualizar todos os documentos necessários para embasar os 

fatos narrados na exordial. Alega a parte reclamada que a petição inicial 

não veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão 

oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia 

ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 121,88 (cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), 

com data de inclusão em 13/10/2016, no entanto a requerente não 

reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga em nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Apesar da existência de débitos 

posteriores, os mesmos estão sendo discutidos em juízo, inclusive com 

sentença proferia em favor do autor, não aplicando a redução do quantum 

indenizatório no presente caso. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 121,88 (cento e vinte e um reais e oitenta e oito 

centavos), aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ R$ 200,00 (DUZENTOS reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário do débito, após o trânsito em julgado, e o 

requerente manifeste concordância, defiro, desde já, o pedido de 

expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-95.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020767-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITORINO FARIAS NOGUEIRA REQUERIDO: OI S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a prejudicial de mérito suscitada pela 

reclamada no que tange a prescrição, tendo em vista 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 ciência do consumidor sobre a negativação e não da data da 

negativação, conforme entendimento do STJ. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

com data de inclusão em 19/08/2015, no entanto a requerente não 

reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo 

não é restrição mais antiga em nome da requerente, no entanto a mesma 

está sendo discutida nos autos de nº 1020770-50.2019.8.11.0001, não se 

aplicando no presente caso a Súmula nº 385 do STJ, no entanto, ainda 

não houve sentença no processo, sendo assim, necessário se faz reduzir 

o quantum indenizatório. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida, e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))
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BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020637-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO ALVES BEZERRA REQUERIDO: BANCO IBI 

S.A BANCO MULTIPLO I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR 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 das 

preliminares suscitadas 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. III.MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de R$ 948,31 

(Novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), promovido 

pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido 

débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui 

discutido. O reclamado, em sua defesa, alega existência de relação 

jurídica entre as partes, e por isso ausência de elementos ensejadores de 

danos morais, pleiteando pela improcedência da presente demanda. 

Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte 

autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de adesão Cartão C&A, 

devidamente assinado pelo reclamante, bem como faturas que 

demonstram o débito negativado. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017448-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SHEILA MARIA BATISTA LEITE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de reclamatória em que a autora 

alega que em 12/06/2019, passava na calçada, por baixo da Caixa da 

Energisa que distribui energia para quitinetes da rua, ocorre que a caixa 

caiu sobre a cabeça da autora, provocando um profundo corte. Narra que 

teve que passar por cirurgia, e fazer vários exames, ante isto, requer 

indenização pelos danos morais sofridos. Para demonstrar o alegado a 

reclamante junta nos autos fotos que demonstram as lesões e a caixa 

caída, laudo médico e exames. A reclamada, em sua defesa, sustenta que 

não houve ato ilícito praticado, de modo que não há responsabilidade, 

alega que a autora não comprova os fatos narrados, informa que não há 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano, requerendo a 

improcedência da demanda. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência da consumidora, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Analisado o processo e os documentos que o instrui, 

constato que o fato danoso está comprovado suficientemente pelos 

documentos juntados na inicial. A reclamada, por seu turno, não trouxe 

prova em sentido contrário, ou qualquer elemento que pudesse afastar 

sua responsabilidade, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Dessa forma, resta evidenciado a falha na 

prestação do serviço da reclamada, pois descumpriu com seu dever de 

manter em bom estado dos aparelhos de energia. Corroborando: Ementa 

Civil, Processual Civil e Consumidor - Apelação Cível - Ação de 

Indenização por Danos Morais - Responsabilidade Civil da Empresa 

Concessionária de Energia Elétrica - Configuração - Excludentes não 

demonstradas - Dever de Indenizar. 1. A responsabilidade na presente 

hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de 

indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. 2. A 

apelante, concessionária de energia elétrica, tem o dever de fiscalizar as 

condições dos postes de sustentação dos fios e das linhas de 

transmissão de eletricidade. 3. Não logrou êxito a recorrente em 

comprovar a presença de alguma das excludentes do dever de indenizar. 

4. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo 
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causal, bem como os danos que resultaram ao apelado em razão do 

acidente. 5. Condenação em danos morais. 6. Sentença mantida. 7. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJPI | Apelação Cível Nº 2011.0001.004505-4 | 

Relator: Des. José Ribamar Oliveira | 2ª Câmara Especializada Cível | Data 

de Julgamento: 29/05/2013 (TJ-PI - AC: 201100010045054 PI 

201100010045054, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de 

Julgamento: 29/05/2013, 2ª Câmara Especializada De acordo com os 

ensinamentos do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra 

Programa de Responsabilidade Civil, 1ª ed., 2ª tiragem, Ed. Malheiros, 

1997, p. 319, que “pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa”. Em relação ao pedido 

de dano moral, nos moldes em que ocorreu e as circunstâncias que se 

seguiram, dá ensejo a compensação pelo dano moral, porque inegável a 

angústia, frustração, desconforto e aborrecimento. A reparação do dano 

é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Por sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do 

vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor (...) VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial e o faço para: - CONDENAR a reclamada a indenizar 

a reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário, 

após o trânsito em julgado, e o demandante manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020759-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pelo reclamante em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 das preliminares suscitadas 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. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 249,87 (duzentos 

e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e p vínculo 

jurídico, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pela reclamante, bem como documentos 

pessoais e histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

–INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os 

elementos de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o 

valor de R$ 249,87 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o autor efetue o pagamento voluntário, após 

o trânsito em julgado, e o demandado manifeste concordância com o 
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depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021247-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021247-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir e pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que 

o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Rejeito a prejudicial 

de inépcia da inicial arguida pelo reclamado, uma vez que ausente 

qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova. Pleiteia o reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 1.235,48 

(mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), em 

09/05/2019 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas de cartão de crédito das lojas Americanas nº 

4180.5301.7955.9018. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão devidamente assinada pelo reclamante, bem como faturas que 

demonstram o débito negativado. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar o reclamante apresentou impugnação e mesmo o 

reclamado trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não 

quitado a reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação 

dos mesmo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, indefiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021285-85.2019.8.11.0001
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ADRIANA DA PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021285-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DA PIEDADE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 274,91 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um 

centavos), com data de inclusão em 22/06/2019, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com 

suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 
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ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado.Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência 

do débito no valor de R$ 274,91 (duzentos e setenta e quatro reais e 

noventa e um centavos), aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o requerido efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em 

julgado, e o demandante manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018039-81.2019.8.11.0001
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GISELE CONCEICAO SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018039-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE CONCEICAO SILVA MENDES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova. Alega a autora que não concorda com a 

recuperação de consumo cobrada em sua unidade consumidora nº 

2098750-9, no valor de R$ 8.273,63 (oito mil duzentos e setenta e três 

reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 30/04/2018. 

Informa que teve ciência do procedimento realizado, e recorreu 

administrativamente do termo de ocorrência, porém a reclamada continuou 

a afirmar que a cobrança era devida. Por esse motivo, pugna pela 

declaração de inexistência do débito em comento, a nulidade do Termo de 

Ocorrência, bem como a da condenação da empresa ao pagamento de 

indenização por danos morais. A reclamada, em sua defesa, sustenta que 

foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na medição de 

consumo da unidade consumidora do reclamante, razão pela qual, foi 

emitida fatura de recuperação de consumo em atenção ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando legítimo os débitos discutidos 

nos autos, por estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Pois 
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bem. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é 

procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de 

tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Sabido que o atual entendimento do 

STJ é no sentido da possibilidade de cobrança de débitos inerente à 

recuperação de consumo, desde que a reclamada siga determinados 

procedimentos para efetuar a cobrança, o que foi realizado no presente 

caso. Sabido que a consumidora deve acompanhar a medição realizada 

pela reclamada, não podendo tal fato ser realizado de forma unilateral e 

sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa. A Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 16/11/2017, ocasião em que verificou que a unidade consumidora 

estava com desvio de energia no ramal de ligação, trazendo aos autos o 

TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente realizado e com 

assinatura do marido da parte autora (fato também confessado pela 

mesma), com fotos, demonstrando que havia irregularidades no medidor 

na unidade consumidora, o que estava impedindo a medição da energia 

efetivamente consumida no imóvel. Importante ressaltar que a reclamante 

junta em sua exordial a carta emitida pela reclamada para demonstrar os 

débitos, além do termo de ocorrência, demonstrando assim que 

acompanhou o serviço que foi realizado pelos prepostos da reclamada. 

Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, 

nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita 

com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129, 130 V e 133 

todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Logo, a cobrança discutida 

nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de receita do período 

em que a energia consumida no imóvel da requerente não era 

corretamente medida. Com isso, vislumbro que a reclamada cumpriu com o 

procedimento previsto em lei, com isso trouxe aos autos elementos 

suficientes para demonstrar a regularidade do débito. Partindo dessas 

premissas, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

cancelamento do TOI, razão pela qual não acolho o pedido formulado pela 

parte autora nesse sentido. Por todo o exposto, entendo que a reclamada 

está amparada pelo exercício regular do seu direito, não havendo no 

presente caso elementos ensejadores de responsabilidade civil. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Revogo a 

medida liminar anteriormente concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55). Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000874-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEVINA BENTO DE OLIVEIRA FERNANDES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a 

necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, já houve a inversão no ônus da prova. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor total de R$ 92,89 (noventa e dois reais e 

oitenta e nove centavos), no dia 06/05/2017. Narra a reclamante que era 

usuária dos serviços da reclamada, no entanto em agosto de 2019 

solicitou o cancelamento dos serviços, o que foi realizado pela reclamada. 

Informa que posteriormente teve ciência da negativação indevida referente 

a fatura do mês de 01/2017. Alega que todas suas faturas estavam 

pagas, não possuindo nenhum débito junto a reclamada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, alega que a 

reclamante possui faturas em aberto referente aos meses de dezembro 

de 2016 e janeiro de 2017. Cediço que à parte autora cabe comprovar o 

mínimo necessário do direito que alega ter, ou, no presente caso, cabia a 

reclamante demonstrar a existência de pagamento da dívida que consta do 

extrato de negativação em seu nome, onde consta débito em favor da 

Reclamada, do qual alega ter quitado. Contudo, dos documentos 

encartados e em todos os demais que se sucederam, denota-se que a 

reclamante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe é imposto 

por força do art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não há como aceitar 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Da análise dos autos, 

verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que este não 

nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de afirmar 

que não possui débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência no 

que concerne à quitação das faturas em que deram causa a negativação, 

o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento das faturas que agora estão sendo 

cobradas pela reclamada. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) 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. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. - Revogo a liminar deferida. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017363-36.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017363-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: OI S.A I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 375,49 (trezentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com data de inclusão 

em 28/05/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, da relação jurídica, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

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

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$ 

375,49 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga S SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021757-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021757-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo 

reclamado, em análise aos processos citados pela reclamada é possível 

visualizar que cada débito negativado se refere a um contrato diferente, 

sendo assim, e por já haver sentença em alguns dos processos entendo 

que não haverá decisões conflitantes, não se fazendo necessária a 

reunião dos feitos. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

28,03 (vinte e oito reais e três centavos), com data de inclusão em 

08/01/2018, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

possui a unidade consumidora nº 471061 – 1, e que todos os seus débitos 

encontram-se quitados, por isso aduz que desconhece o referido débito 

negativado e requer a declaração de inexistência do mesmo. Para 

comprovar o alegado a autora junto nos autos termos de quitação 

fornecidos pela própria reclamada, referentes aos anos de 2015 a 2018. 

O reclamado, em sua defesa, alega legalidade na inscrição, pois a 

reclamante possuía outra unidade consumidora, conforme telas do seu 

sistema interno, ante tais fatos, requer a improcedência da presente ação, 

com a aplicação das penas de litigância de má-fé. O reclamado em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativações em nome da requerente 

estão todas sendo discutidas em juízo, não se aplica no presente caso a 

Súmula nº 385 do STJ, no entanto, ainda há processos em que o débito 

não foi desconstituído, sendo assim, necessária a redução do quantum 

indenizatório. Ante o acima demonstrado, não vislumbro no caso 

elementos para aplicação das penas de litigância de má-fé. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais 

e três centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo 

reclamado, em análise aos processos citados pela reclamada é possível 

visualizar que cada débito negativado se refere a um contrato diferente, 

sendo assim, e por já haver sentença em alguns dos processos entendo 

que não haverá decisões conflitantes, não se fazendo necessária a 

reunião dos feitos. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

28,03 (vinte e oito reais e três centavos), com data de inclusão em 

09/10/2017, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

possui a unidade consumidora nº 471061 – 1, e que todos os seus débitos 

encontram-se quitados, por isso aduz que desconhece o referido débito 

negativado e requer a declaração de inexistência do mesmo. Para 

comprovar o alegado a autora juntou nos autos termos de quitação 

fornecidos pela própria reclamada, referentes aos anos de 2015 a 2018. 

O reclamado, em sua defesa, alega legalidade na inscrição, pois a 

reclamante possuía outra unidade consumidora, conforme telas do seu 

sistema interno, ante tais fatos, requer a improcedência da presente ação, 

com a aplicação das penas de litigância de má-fé. O reclamado em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativações em nome da requerente 

estão todas sendo discutidas em juízo, inclusive com sentenças 

procedentes a favor da parte autora, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. Ante o acima demonstrado, não vislumbro 

no caso elementos para aplicação das penas de litigância de má-fé. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 28,03 (vinte e oito reais 

e três centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022052-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo 

reclamado, em análise aos processos citados pela reclamada é possível 

visualizar que cada débito negativado se refere a um contrato diferente, 

sendo assim, e por já haver sentença em alguns dos processos, entendo 

que não haverá decisões conflitantes, não se fazendo necessária a 

reunião dos feitos. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 
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consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 

26,01 (vinte e seis reais e um centavo), com data de inclusão em 

08/08/2016, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

possui a unidade consumidora nº 471061 – 1, e que todos os seus débitos 

encontram-se quitados, por isso aduz que desconhece o referido débito 

negativado e requer a declaração de inexistência do mesmo. Para 

comprovar o alegado a autora junto nos autos termos de quitação 

fornecidos pela própria reclamada, referentes aos anos de 2015 a 2018. 

O reclamado, em sua defesa, alega legalidade na inscrição, pois a 

reclamante possuía outra unidade consumidora, conforme telas do seu 

sistema interno, ante tais fatos, requer a improcedência da presente ação, 

com a aplicação das penas de litigância de má-fé. O reclamado em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

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

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativações em nome da requerente 

estão todas sendo discutidas em juízo, inclusive com sentenças 

procedentes a favor da parte autora, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. Ante o acima demonstrado, não vislumbro 

no caso elementos para aplicação das penas de litigância de má-fé. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 

– Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais 

e um centavo) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o trânsito em jugado, proceder à exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o requerido 

efetue o pagamento voluntário, após o trânsito em julgado, e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003328-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003328-71.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL EXECUTADO: ROGERIO 

CAPOROSSI E SILVA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Exceção de pré-executividade 

proposta pelo executado ROGÉRIO CAPOROSSSI E SILVA em desfavor 

CONDOMÍNIO ÁRYA FLORAIS MALL sob o fundamento de EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. Pois bem. A exceção de pré-executividade, construção 

doutrinária e sem sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada 

jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da 

flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando 

ausentes os pressupostos processuais e/ou condições da ação, ou 

também quanto à prescrição e decadência, desde que a prova esteja 

pré-constituída nos autos. Assim preleciona o ilustre processualista 

Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33ª 

ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 266-267: "Entre os casos que podem 

ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos aqueles 

que impedem configuração do título executivo ou que o privam da força 

executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou 

exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para 

obter a tutela jurisdicional executiva."[1] Analisando os autos, verifico que 

o fundamento da presente exceção pauta-se pelo suposto excesso de 

execução em razão dos honorários introduzidos nos cálculos. Diante 

disso, vejo ser inviável a utilização da presente medida para o fim 

perquirido. Assim, uma vez que a matéria deduzida não é própria e 

adequada para ser arguida através do meio eleito, rejeito a presente 

exceção de pré-executividade, na forma da fundamentação supra. Isto 
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posto, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, dando-se 

regular prosseguimento ao feito executório. Transitada em julgado, e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020678-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020678-72.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial cotas condominiais 

formado pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

exequente pretende o pagamento das taxas condominiais. Intimado para 

emendar a inicial, a fim de juntar documento que comprove a propriedade 

e/ou posse do imóvel pelos executados, deixou transcorrer o prazo, sem 

manifestação. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato a impossibilidade de processar e julgar a demanda, visto 

que o requerente deixou de juntar a petição inicial completa, conforme 

solicitado na decisão anterior. Deste modo, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 

corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme prediz o 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” Sem condenação 

nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018714-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018714-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO SILVEIRA REQUERIDO: PST ELETRONICA LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, porque foram 

preenchidos os requisitos legais da ação. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Rodrigo Silveira em 

desfavor PST ELETRÔNICA LTDA. (PST) onde alega o Reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Em 

contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte atuora não teria provado tal dano. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de 

seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o áudio de registro de atendimentos realizados à parte reclamante, 

os quais indicam os débitos remanescentes dos serviços prestados à 

parte Autora. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Neste sentido: Recurso 

Inominado: 1000768-84.2018.811.0004Origem: Juizado Especial Cível de 

Barra do GarçasRecorrente(s): ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDARecorrido(s): CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOSJuiz Relator: 

Marcelo Sebastião Prado de MoraesData do Julgamento: 11/07/2019E M E 

N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA 

PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – DANO MORAL NÃO COMPROVADO 

– NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não restando comprovado 

nos autos os fatos constitutivos do direito do AUTOR, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é 

medida que se impõe.Reforma da sentença para julgar IMPROCEDENTE a 

ação. (N.U 1000768-84.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) Uma vez entendendo existência 

de débitos em favor da parte Autora, consequentemente tem-se a 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 
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proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil. Via de consequência, inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto no importe de R$ 

76,67 (setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) devendo ser 

atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a 

partir do vencimento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017012-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017012-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO FERREIRA ROCHA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA proposta por PAULO FERREIRA 

ROCHA em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Retifique-se o polo 

passivo, conforme requerido na peça contestatória. Rejeito a preliminar 

ventilada de interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento 

prévio na via administrativa para o exercício do direito constitucional de 

ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade 

da jurisdição, conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que é cliente da empresa requerida há muitos anos 

e que houve a inclusão no seu pacote dos canais Combate e Fox Premium, 

além da cobrança da taxa de manutenção na sua fatura, cobranças estas 

que não concorda. De outro lado, a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que demonstrasse a contratação e legitimidade da 

cobrança de tal serviço, a ainda confessou na peça contestatória a 

cobrança indevida dos serviços. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela cobrança indevida dos serviços não contratados, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. 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. Se isso 

não bastasse, a parte reclamada confessa na contestação que de fato 

houve falha na prestação do serviço, mas o erro chegou a ser corrigido 

administrativamente. Portanto, a cobrança do débito referente aos 

serviços acima mencionados deve ser declarada indevida, bem como a 

condenação a restituir o valor de R$ R$108,89 (cento e oito reais e oitenta 

e  n o v e  c e n t a v o s )  r e l a t i v o s  a o s  m e s e s 

maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/novembro de 2019, a ser 

calculada em dobro, em conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do 

CDC, é a medida que se impõe. Conquanto a empresa promovida tenha 

praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos 

serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a 

direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação 

de danos morais. Saliente-se que a cobrança indevida por si só se traduz 

em mero aborrecimento, visto que trivial e comum da sociedade moderna 

podendo ser e o foi suportado pela parte promovente. Aliás, a história 

revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi 

assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. A espécie não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento, mormente 

porque o conflito foi gerado com base em cláusulas contratuais que, por 

sua vez, encontra oscilação na jurisprudência pátria. Portanto, julgo 

improcedente o pedido de dano moral. Afasto o pedido de apresentação 

de todas as faturas pela Requerida, tendo em vista que compete à parte 

Autora a liquidação do valor a ser cobrado. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DECLARAR 

inexigível a cobrança pelos serviços não contratados, ora pelo Autor, ou 

qualquer outro valor correspondente a SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E 

NÃO AUTORIZADOS, DECLARAR indevida a cobrança referente ao 

serviço denominado de “planos adicionais plano COMBATE e plano FOX 

PREMIUM e a taxa de manutenção de assinatura”, bem como, CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento à parte autora do valor de R$ 1.512,00 (mil 

quinhentos e doze reais), já calculados em dobro, 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 assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Confirmo a liminar deferida no ID 26452978. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021770-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021770-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO COSTA E SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIO COSTA E SILVA em desfavor 

de AZUL LINHAS AEREAS. Rejeito a preliminar de conexão,uma vez que já 

houve prolação da sentença. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência dos 

consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que 

houve falha na prestação do serviço pela requerida, consistente no atraso 

de voo de sua viagem, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos, o que pode ser observado no ID 27646520. De outro lado, 

em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à manutenção não programada e que não 

cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial, especialmente porque o Requerido confessou o 

cancelamento do voo, sendo aplicável o artigo 374, do CPC. Assim, o dano 

moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do 

causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao 

passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, prestado de 

forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO 

ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a 

título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o demandante manifeste concordância 

com o depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019049-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019049-63.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E ABSTENÇÃO DE 

ATO proposta por MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA em desfavor de 

ENERGISA - MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ERNERGIA S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Da análise dos autos 

extrai-se que a questão central da controvérsia se limita a definição sobre 

eventual erro na apuração do débito faturado pela empresa Reclamada no 
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imóvel do Reclamante, na conta das faturas referentes aos meses Julho e 

Outubro do ano corrente. Em que pesem os argumentos trazidos pela 

Reclamada, aliado ao fato de que a inexistiu anormalidade descrita, 

verifica-se que a cobrança buscada pela Requerida deve ser declarada 

inexistente, por inexistir prova cabal da culpa do consumidor pelo evento. 

Por simples análise da fatura objeto da lide, denota-se que os dois meses 

posteriores a fatura do mês de julho de 2019, que os consumos de 929 

kWh e 926 kWh, relativos aos meses de agosto e setembro de 2019 foram 

desproporcionais ao referido mês. Ademais, notadamente ao tópico 

histórico de consumo de energia elétrica, a media relativa ao consumo nos 

meses (07 e 10/2019) fora de 1.411 e 2.423 kWh, portanto, 

desproporcionais aos meses acima registrados. Desta feita, em que 

pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, verifica-se que a fatura 

objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, devendo ser 

refaturamento.Friso que inexiste prova hábil da regularidade da cobrança. 

Anoto, ainda, que a parte demandada não demonstrou a suposta 

cobrança anterior pela média. Assim, resta evidente a cobrança indevida 

do débito. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DESERÇÃO RECURSAL 

AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA 

– DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

1000235-16.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado 

no DJE 03/03/2020) Ressalto que a empresa deixou de comprovar a 

regularidade da cobrança, com isso, restou demonstrado o pagamento 

superior à média, o que possibilita a concessão do pedido de 

ressarcimento. De outra banda, a situação alegada pela parte autora não 

ultrapassou um inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação 

que não dá ensejo à indenização por danos morais. Vejamos o 

entendimento dos nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO 

OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Narram os autores que contrataram viagem para Porto Seguro, através da 

requerida, em que o preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. 

Aduzem que durante o embarque e no retorno tiveram que efetuar o 

pagamento de cobrança adicional no valor de R$ 320,00 referente ao 

excesso de bagagem. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. 

Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, 

constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e 

fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, 

verifica-se que os autores não comprovaram fato constitutivo de seus 

direitos, tendo em conta que não demonstraram que sua bagagem não 

tenha extrapolado o limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes 

incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da 

viagem dos recorrentes, de praxe, cada passageiro tinha direito ao 

transporte de uma peça de... até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na 

ocasião da contratação, todas as informações referentes ao excesso de 

bagagem foram repassadas aos autores, sendo que os mesmos deveriam 

ter acessado as condições gerais do contrato, as quais estavam no site 

da agência de viagem. Assim, incabível a restituição do valor cobrado. 7. 

No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação 

vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de 

gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 8. Os 

fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 9. Ademais, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 

havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 10. 

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

29/11/2018). Anoto que não houve suspensão dos serviços ou restrição 

do nome do autor. Desta forma, julgo improcedente o pedido de danos 

morais. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a Requerida ao 

pagamento da importância de R$ 1.607,16 (mil seiscentos e sete reais e 

dezesseis centavos) pagos a maior pelo Requerente, com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir do pagamento e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. E o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, 

I, do CPC. CONFIRMO A TUTELA CONCEDIDA NESTE FEITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. 

Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário, após o 

trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021223-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021223-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR DA SILVA ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 12 de março 

de 2020. Visto, etc. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por VITOR DA SILVA 

ALCANTARA em face de ENERGISA MATO GROSSO. A requerente alega 

que compareceu na empresa da requerida para solicitar o parcelamento 

do débito, sendo incluído o período de 23/12/2013 a 10/12/2017. Assevera 

que os débitos se encontram prescritos do período 23/12/2013 até 

10/12/2014. Pleiteia ao final, a suspensão da exigibilidade da cobrança. 

Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera. A requerida arguiu 

em defesa que a parte autora pleiteia o restabelecimento de energia 

elétrica e a suspensão das dívidas na 23/12/2013 e 10/12/2014. Entretanto 

aduz que a outras faturas não prescritas estão em aberto, desta forma 

não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento realizado pela 

demandada. E ressalta que a empresa requerida não é obrigada a realizar 

parcelamentos de débitos. O requerente impugnou a defesa da 

requerente, manifestando a procedência dos pedidos na inicial. Foi 

concedida A TUTELA DE URGENCIA, determinando I- Efetue o 

restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora, relativa ao débito em discussão (23/12/2013 a 

10/12/2017).II- A suspensão da cobrança do período de 23/12/2013 a 

10/12/2017.. É o Escorço Necessário. Fundamento e Decido. Imperioso 

consignar que o julgamento antecipado da lide é medida que urge, em 

observância aos princípios da economia processual e da celeridade, 

mormente porque os autos já se encontram maduros para resolução, 

dispensando-se a produção de provas em juízo. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO E 

DE FATO. POSSIBILIDADE. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR 

PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. NO PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 
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PROCESSUAL E DA CELERIDADE, O JUIZ PODERÁ PROCEDER AO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SE A MATÉRIA FOR 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU, SE DIREITO E DE FATO, FOR 

DISPENSADA A PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. 2. VIOLA O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA VERSANDO 

SOBRE MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO, QUANDO AO RÉU NÃO É 

CONFERIDA OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. 3. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-DF - ACJ: 16319120118070011 DF 

0001631-91.2011.807.0011, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de 

Julgamento: 31/05/2011, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 10/06/2011, DJ-e Pág. 288). 

Desta feita, passo à análise da prejudicial de mérito suscitada, pertinente à 

suposta ocorrência do instituto da prescrição, sob a alegação de que o 

prazo quinquenal, a contar da data de celebração do contrato teria findado 

antes do ajuizamento deste feito. Em que pese a jurisprudência prever 

prazo menor (trienal) do que o alegado pela defesa (quinquenal) para o 

caso em pauta, a contagem inicia-se do pagamento da última parcela do 

financiamento da participação financeira, e cuja data apresentada pela 

Reclamante (26/03/2011) não restou cabalmente rechaçada pela 

Reclamada. Assim, o termo final para o ajuizamento desta ação dar-se-ia 

em 26/03/2014, restando evidente a inocorrência da prescrição neste 

feito, em conformidade com pacífico e sedimentado entendimento 

jurisprudencial da e. Corte Superior de Justiça, in verbis: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Recurso Inominado 

nº.: 0014843-47.2015.811.0006 Origem: Juizado Especial Cível de 

Rondonópolis Recorrente(s): LUIZ ESTEVAN DA SILVA Recorrido(s): 

ENERGISA S/A Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data 

do Julgamento: 04/11/2016 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA EM 

RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOS PRESCRITOS – MEDIDA 

COERCITIVA QUE CARACTERIZA ABUSO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A negativa de transferência de titularidade de unidade 

consumidora sob o fundamento de inadimplência de débitos prescritos 

caracteriza meio coercitivo de satisfação do crédito prescrito, ensejando a 

reparação civil. Recurso conhecido e parcialmente provido para 

reconhecer o direito de indenização e impor a condenação respectiva. 

RELATÓRIO Egrégia Turma: Em pauta, Recurso Inominado interposto em 

face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou 

parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos: Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, e : 1 - DETERMINO que a empresa 

reclamada efetue a transferência de titularidade da Unidade Consumidora 

nº 1058207 para o nome do reclamante LUIZ ESTEVAN DA SILVA, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais); 2 - DECLARO inexistente os débitos da UC 2643863, datados de 

10/12/2002 no valor de R$ 18,81, 13/01/2003 no valor de R$ 21,46, 

11/02/2003 no valor de R$ 21,44 e 12/09/2003 no valor de R$ 39,44; 3 - 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 2 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Isso posto, passo à análise 

meritória. Deflui-se da peça inicial, em suma, que o Demandante é devedor 

de faturas de energia elétrica junto a Energisa, e com intuito de quitar os 

débitos pendentes dirigiu-se a sede da demandada para entabular acordo. 

Narra que a demandada prontamente atendeu a solicitação para entabular 

acordo, onde seria feito um termo de confissão de dívida com 

parcelamento do débito. Aduz que, ao analisar os débitos lançados no 

termo de acordo, bem como a planilha de débito apresentada pela 

energisa, constatou que esta estava incluindo no montante valores 

referente a dívida prescrita entre 23/12/2013 até 10/12/2014 e ao 

questionar sua discordância de inclusão desses débitos prescritos no 

acordo de parcelamento para religação de energia elétrica da unidade 

consumidora, a demandada foi impositiva dizendo que para gozar do 

direito de parcelamento do débito, teria o autor que efetuar o pagamento 

inclusive do débito prescrito, senão não teria acordo e também não teria a 

possibilidade de voltar a fornecer energia elétrica para aquela unidade 

consumidora. Em que pese tratar-se de débitos referentes a 23/12/2013 

R$ 1.702,79 ;20/01/2014 R$ 1.416,56 06/03/2014 R$ 1.970,69; 03/04/2014 

R$ 1.320,38 ;07/05/2014 R$ 1.532,01 04/06/2014 R$ Ressalte-se que o 

débito prescrito totaliza hoje R$ 19.674,24, sendo que o autor não tem 

condições financeiras de efetuar o pagamento a vista dos débitos 

prescrito, pois somaria mais de 43 mil reais e por isso solicitou o 

parcelamento do débito prescrito o que está sendo recusado pela 

energisa. A requerida por sua vez na contestação alega que no caso em 

comento a empresa não condicionou o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica ao pagamento de débitos prescritos, ocorre que a 

requerente possui várias outras faturas não prescritas em aberto e 

pretende simplesmente não adimplir seus débitos. A requerida, Limitou-se 

a juntar apenas histórico de consumo; Não apresentou TOI, Notificação; 

qualquer instrumento que legitimasse os débitos; o ou contrapor o período 

cobrado objeto da prescrição; Pois bem. O direito milita, sem sombra de 

quaisquer dúvidas, em favor da Reclamante; os autos demonstram clara e 

objetivamente que os DÉBITOS a ele atribuídos, ainda que conste a 

UNIDADE CONSUMIDORA em seu nome, aliado a imposição de débitos 

prescritos condicionado a confissão de dívida para ligação de energia; A 

negativa; sob o fundamento de inadimplência de débitos prescritos 

caracteriza meio coercitivo de satisfação do crédito prescrito. Observa-se 

quanto aos débitos referentes a 23/12/2013 R$ 1.702,79 ;20/01/2014 R$ 

1.416,56 06/03/2014 R$ 1.970,69; 03/04/2014 R$ 1.320,38 ;07/05/2014 R$ 

1.532,01 04/06/2014 R$ 1.664,86, totaliza R$ 19.674,24, deve ser 

suspensos; em face do instituto da prescrição; A empresa demandada 

não pode condicionar o autor a pagamento de tais valores, afim de 

restabelecer sua energia elétrica; Motivo pelo qual assiste razão ao autor; 

Quanto aos débitos destacados pelo demandado, referentes a fatura de 

ano 2018 e 2019,; como não fazem parte da discussão merital; Cabe a 

empresa em caso de inadimplência através de via própria de ação e 

cobrança. O que não é o caso, ora objeto de demanda; Por fim, 

Ressalta-se a Res. 414/10 da ANEEL, assevera, no artigo 128 o 

procedimento a ser adotado pela Ré quando houver débito decorrente da 

prestação de serviço de energia. No parágrafo primeiro, o artigo deixa 

claro que a distribuidora não pode condicionar os atendimentos ao 

pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros. Portanto, é ilícita a conduta da Ré em se 

negar à transferência da titularidade da Unidade Consumidora, ao 

pagamento de débito de terceiros. Logo, torno definitiva a tutela 

antecipada concedida, para que a Ré mantenha a prestação de serviço na 

unidade consumidora nº 6/213846-9 e suspenda a cobrança dos débitos 

referente as faturas de 23/12/2013 e 10/12/2014. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Decretando a suspensão de exigibilidade da 

cobrança das faturas vencidas entre 23/12/2013 até 10/12/204, pois 

trata-se acobertados pela prescrição do direito de cobrança , nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15; RATIFICO a TUTELA DE URGENCIA concedida 

no autos;. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado Especial para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000598-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILVAN ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A CUIABÁ, 17 de março de 2020. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por GILVAN ALVES DE OLIVEIRA em face 

de ITAU UNIBANCO S/A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito. 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. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Verifico que o processo se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram 

por prosseguir com a demanda. A parte autora alega que possui contrato 

junto ao demandado. Sustenta que adquiriu várias cotas de consórcio, 

tendo direito a restituição de suas cotas que totalizam o valor de R$ 

995,10. Registra que os consórcios foram pagos por meio de débito 

automático. Afirma que a parcela na quantia de R$ 779,88 de um dos 

consórcios não foi debitada por falha na prestação de serviço. Sustenta 

que entrou em contato com o demandado para solucionar o problema, 

porém não obteve êxito. Aduz que o requerido restringiu seu nome no rol 

de mal pagadores. Requer, em tutela de urgência, a baixa da restrição, 

ou,subsidiariamente, o depósito do montante em caução. Em sua 

contestação, a reclamada registra que não pende dúvida que existe uma 

relação obrigacional entre o autor e o réu, tal como afirmado na peça 

incoativa o autor é Fiador/Avalista de uma cota de consorcio junto à 

reclamada; alega ter sofrido prejuízos em razão de cobrança 

supostamente indevida, relacionada ao consórcio contratado. Requer 

retirada da inserção de seus dados em órgãos de restrição ao crédito e 

indenização por danos materiais e morais; A demandada por sua vez, 

contesta requereu a juntada do extrato da cota do consorciado autor, 

demonstrando o recebimento dos valores em 03/02/2020, estando o 

contrato integralmente quitado., requer a juntada do comprovante de baixa 

da restrição junto ao Serasa. Ademais, insta esclarecer que, conforme se 

verifica nos extratos ora anexados, a parte Autora sempre efetuou os 

pagamentos com atraso, sendo que JAMAIS houve qualquer cobrança 

indevida. Ressalta que o autor deixa de colacionar extrato na conta 

corrente demonstrando a suposta existência de saldo suficiente para o 

débito da parcela com vencimento em 15/01/2019. Aduz que os supostos 

transtornos alegados se deram por culpa exclusiva da parte Autora, não 

havendo que se falar então em indenização por danos morais. Autor 

impugna, contestação, com fundamento, que se discute na presente 

reclamação é FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO da Reclamada, que 

não debitou uma única parcela de um dos consórcios, dentre vários que o 

Reclamante possuía há época e que não foi liquidada pelo Banco 

Reclamado na data do seu vencimento, isto em janeiro de 2019, e que 

acarretou na inclusão INDEVIDA do nome do Reclamante no SERASA, o 

que lhe causou prejuízos de grande monta, conforme narrado na petição 

inicial. Foi concedida tutela de urgência para determinar que o requerido 

proceda a exclusão da restrição do nome do autor no rol de mal 

pagadores, no prazo de 05 dias; Pois Bem. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. 

Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC.Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a 

doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior 

e Rosa Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. 

RT, 2002): "[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) 

não poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o início da 

demanda de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e que, 

havendo non liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus 

da prova." No mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. 

A prova no Direito Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): 

"[...] é orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra 

de julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento 

da sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". 

Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da instrução é que 

se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. 

Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão 

está previsto expressamente no texto legal". No caso vertente, a 

requerida limitou-se apenas trazer telas sistêmicas, das cotas dos 

consórcios do autor; A baixa da restrição no valor R$ 779,88; Não 

apresentou qualquer documento mínimo para contrapor os argumentos 

iniciais do autor; Em que pese alegar que os grupos de cotas adquiridas 

elo autor, estão quitadas e encerradas; Restou incontroverso a 

negativação do valor R$ 779,88, em data 25/10/2019, referente a um 

debito vencido em 15/01/2019. A requerida por sua vez não demonstra a 

origem do débito negativado; Neste contexto, caberia à parte reclamada 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar a licitude da cobrança por prestação efetiva dos serviços e que 

não houve falha no serviço oferecido, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar, já que não justificou ou demonstrou em 

momento algum o porquê, não apresentaram sequer o contrato de 

renegociação da dívida, muito menos os comprovantes de pagamento, 

conforme narrado na exordial; Saliento que, não há provas suficientes nos 

autos que comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela 

parte reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria 

não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”. Sendo assim, tenho que a prestação do 

serviço pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou evidenciado nos 

autos que não prestou os serviços contratados, mas trocou 

unilateralmente o plano de telefonia da parte autora, efetuou cobranças 

indevidas e posteriormente cancelou a linha. Nessas condições, concluo 

que a prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de 

indenizar a parte reclamante pelos danos morais a ela causados. 

Imperioso, também, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. Cabe ressaltar, que a reparação do dano é garantida pelo 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do 

Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1”. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB Rel. Min. Nancy Andrighi). (...) (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 
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princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de 

sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, concluo 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: 

“(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA 

MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A 

NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67)”. Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso. - (TJPR. ApCiv 0113615-8 (8666) - São José dos 

Pinhais. 5ª C.Cív.. Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira? DJPR 17.06.2002). - 

grifo nosso. Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, 

sendo o nexo causal necessário o próprio desgaste da Autora com a 

negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DOS DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.),. Destaco que a pretensão do autor 

quantos a restituição do valor da parcela em aberto, referente aos grupo 

001856, consta que foram encerrados e que há valor a ser restituído nos 

valores de R$ 813,88 e R$ 181,22 que somados totaliza, R$ 995,10 

(novecentos e cinco reais e dez centavos). A requerida não apresenta 

prova de que já foram pagos ao autor; Apenas cartas de que autor faz jus 

ao recebimento, face encerramento grupo; Afim de evitar um 

enriquecimento ilícito da requerida; haja vista que grupo já foi encerrado; 

Aliado ao fato de que não há prova da restituição dos valores; Resta 

caracterizado o dever do Réu de ressarcir os danos sofridos pelo 

consumidor em sua forma simples; uma vez que não ficou demonstrada a 

má-fé do requerido, sendo a indenização por danos materiais medida que 

se impõe, no montante de R$ 995,10 (novecentos e cinco reais e dez 

centavos). DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de ratificar a 

TUTELA requerida anteriormente; 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., apartir do evento danoso, e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

ACOLHO parcialmente o pedido de DANOS MATERIAIS, e o JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, afim de CONDENAR apenas em sua forma 

simples a requerida a restituir a quantia R$ 995,10 (novecentos e cinco 

reais e dez centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC 

apartir da sentença e juros de 1% apartir do desembolso . Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM Juiz de Direito, 

para apreciação e posterior homologação de acordo com o disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012187-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TIAGO OLIVEIRA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por TIAGO OLIVEIRA A COSTA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES De início, tem-se que a Ré se manifesta acerca da 

insuficiência da prova juntado à inicial. O autor juntou nos autos o extrato 

do SPC, comprovando assim a existência da negativação, razão pela qual 

OPINO por afastar a preliminar requerida pela ré. DA ACERCA DO 

EXTRATO APRESENTADO PELO AUTOR Em defesa a Ré alega idoneidade 

do extrato apresentado pelo Autor à inicial. No entanto, OPINO por afastar 

a preliminar e aceitar o documento, uma vez que o mesmo foi expedido 

pelo SCPC, e, ainda, considerando que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova ao aludido documento. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Sem 

preliminares a serem enfrentadas. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado 

ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL No mérito, compulsando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, inclusive audiência de 

instrução, para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, 

principalmente quando o objeto da presente contenda seria facilmente 

demonstrado com a produção de prova documental. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. O Autor alega que 

vem sofrendo cobranças da empresa Requerida no valor de R$ 151,04 

(Cento e cinquenta e um reais e quatro centavos), supostamente gerado 

pelo contrato de nº 0356551766. O requerente afirma ter contratado um 

plano na modalidade controle, que tinha como valor fixo mensal de R$ 

39,90 (Trinta e nove reais e noventa centavos), e a empresa requerida 

não cumpriu com o que foi ofertado e nem forneceu o contrato para o 

requerente. Oportunizada a conciliação (ID), as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. A parte ré, em contestação, (ID) logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de provas que indicam a 

existência de vínculo entre as partes e a obrigação de pagar, que atinge a 

esfera jurídica do Autor, como o contrato firmado entre as partes e 

faturas. E, após a contestação, o Autor não impugnou a defesa da 

requerida, embora ciente do prazo e importância. Assim, os elementos 
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probatórios constantes nos autos, demonstram a legitimidade da cobrança 

e da negativação, indicam que existiu e foi válido o negócio jurídico entre 

as partes, R$ 151,04 (cento e cinquenta e um reais e quatro centavos). A 

Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, o que ocasionou 

o cadastro no sistema interno da Ré, e em razão da comprovada 

inadimplência da parte autora, após ter suas funcionalidades bloqueadas e 

desligadas; Destaco que a Ré, em defesa tempestiva (ID), alega 

inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos áudios MP3 que 

comprovam o vínculo contratual, com a confirmação dados pessoais, de 

sua mãe, CPF, endereço similar ao descrito na inicial do autor. 

Consequentemente, a Ré cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso 

estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.584,83 (um mil e quinhentos e oitenta e 

quatro reais e oitenta e três centavos) SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

RECONHECE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte Reclamante que não 

reconhece a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que não utilizou os serviços da Reclamada. 

2. Contudo, de análise dos autos, nota-se que a legalidade do débito 

restou comprovada, notadamente quando foram apresentadas na 

contestação, realização de pagamentos de faturas, gravação de áudio em 

que a recorrida procura a reclamada a fim de parcelar seus débitos e 

faturas em nome da parte Recorrida, o que evidencia regular contratação 

e utilização dos serviços inicialmente negados. 3. Portanto, a negativação 

se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido 

o débito ante a ausência de comprovação de pagamento. 4. Deste modo, 

não há que se falar em negativação indevida, tampouco em dano moral. 5. 

Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido. 

Recurso conhecido e provido. (CENI, Patrícia. Recurso inominado n. 

781306220168110001/2018. J. em 03 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 23 Ago. 2018) Como se pode verificar da 

gravação (Áudio MP3), à Parte Autora autorizou a habilitação do pacote de 

serviços “Vivo Controle” em sua linha telefônica de nº (65) 99670 - 4309, 

confirmando os seus dados pessoais, inclusive nome da mãe, data 

nascimento, CPF, e endereço que coincidem com da inicial do autor, oque 

afasta de vez qualquer possibilidade de suposta fraude ou legitimidade 

dos valores negativados pela Ré. O requerido comprovou a regularidade 

da cobrança, por meios de faturas juntados nos autos, onde a autora 

deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de 

fevereiro a abril de 2019, no valor de R$ 151,04 (cento e cinquenta e um 

reais e quatro centavos). Assim, do contexto probatório apresentado aos 

autos, tem-se que, apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, ser fato incontroverso nos autos, somente 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura 

ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil 

(Ato ilícito), não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

o Autor contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, 

principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, a Ré apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. Por essas razões, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito, sequer 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a 

alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência de débito 

devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, 

para fins de valor do pedido contraposto, deve-selevar em conta o valor 

da negativação, que perfaz o montante de R$ 151,04(cento e cinquenta e 

um reais e quatro centavos). DISPOSITIVO: ISTO POTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO 

do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. Por fim, OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR o Autor a 

pagar à Ré o valor de R$ 151,04 (cento e cinquenta e um reais e quatro 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95 À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o requerente efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o suplicado manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012442-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENDER PORTELLA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 13 de março de 2020. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida por WENDER PORTELLA SILVA em desfavor 

BANCO BRADESCO S/A A requerida em contestação manifesta pela 

preliminar de ausência de condição da ausência de condição da ação, 

sucita carência da ação por falta de interesse de agir. Diante disso, OPINO 

por afastar o aludido pedido pelo fato de interesse de agir constituído na 

busca de ressarcimento pelos danos advindo. Antes de adentrar ao mérito 

propriamente dito, tem-se que o Réu suscitou o indeferimento da inicial, por 

entender inexistir extrato do Serasa aos autos. Nesse peculiar, OPINO por 

afastar o aludido pedido, uma vez que reconheço como legítimo o extrato 

do SPC, apresentado pelo Autor. Ademais, observa-se que o Réu não 

apresentou qualquer contraprova à existência ou não da negativação, 

ônus que lhe incumbia. O requerente afirma que seu nome teria sido 

negativado em razão de um débito datado de 16/06/2019 no valor de R$ 

99,20, junto ao banco requerido, e que tal negativação se deu de forma 

indevida, uma vez que não reconhece a dívida. Pleiteia ao final, declarar a 

inexistência dos débitos e danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera (ID 26569496). O requerido apresentou 

contestação arguindo autora não haver caracterização do requisito basilar 

da responsabilidade civil – culpa da requerida, não há a menor prova do 

dano moral postulado pela parte autora (ID 26832112). O autor impugnou a 

defesa requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial (ID 

27232992). É o breve Relato. Fundamento e Decido. No caso, o objeto da 

lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora 

desconhece tais débitos.. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da 

prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Analisando 
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os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que Requerida; diante inversão ônus da prova, deixou de 

apresentar contrato, origem dos débitos aqui discutidos; O requerido 

deixou de produzir contra prova da fatura de pagamento. Ademais, não 

comprovou a regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da 

irregularidade praticada pelo requerido, quanto negativações aqui 

debatidas; Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACAO DE 

REPARACAO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUICAO EM DOBRO C/C 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE NÃO 

AFASTADA. COMPRAS PARCELADAS E ADIMPLIDAS. PRIMEIRA 

PARCELA ADIMPLIDA ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se 

as razões do recurso inominado demonstram, de forma suficiente e clara, 

a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao 

princípio da dialeticidade. 2. Caso em que a Recorrente sustenta a 

existência de cobrança em duplicidade de parcela de compra efetuada 

junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual pleiteia pela restituição, 

em dobro, do valor indevidamente cobrado e reparação por danos morais. 

3. Caso em que as faturas apresentadas na exordial demonstram que 

houve o adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, 

bem como, da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de 

vencimento em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 

30/09/2015. 4. Destarte, restando ilícita a cobrança em duplicidade 

objurgada, faz jus a consumidora à restituição do valor pago 

indevidamente, em dobro. 5. Todavia, ainda que tenha havido cobrança 

indevida, a situação vivenciada pela Recorrente corresponde a que é 

mero dissabor enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, 

não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 6. Sentença 

reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO: 

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLI ROSA DA 

SILVA PAIM sustenta a existência de cobrança em duplicidade de parcela 

de compra efetuada junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual 

pleiteia pela restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e 

reparação por danos morais. Contestado o feito, foi proferida sentença de 

improcedência. Inconformada, a Recorrente MARLI ROSA DA SILVA PAIM 

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a 

fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação das 

empresas Recorridas em repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em contrarrazões (Eventos 64 e 65) as Recorridas refutam in 

totum as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e 

consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios 

fundamentos. É o que merece registro. VOTO: Colendos Pares: Conheço 

do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. 

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma. Afirma-se isso 

porque as faturas apresentadas na exordial demonstram que houve o 

adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, bem como, 

da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de vencimento 

em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 30/09/2015, 

consoante se infere na fatura referente ao mês de novembro. Sem 

embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o comprovante de 

pagamento esteja ilegível, a fatura abaixo colacionada comprova o 

adimplemento antecipado e corrobora com a verossimilhança das 

alegações expendidas pela consumidora. Senão vejamos: Destarte, 

restando ilícita a cobrança em duplicidade objurgada, faz jus a 

consumidora à restituição do valor pago indevidamente, em dobro. Por 

outro lado, a despeito de ter ocorrido cobrança indevida, não há se falar 

em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por 

danos morais, sendo a questão resolvida com a devolução, em dobro, dos 

valores cobrados indevidamente. Repise-se, a situação vivenciada pela 

Recorrente corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas 

no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano 

extrapatrimonial. Consigne-se que sequer há comprovação de que houve 

tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a 

Recorrente juntado um único número de protocolo e/o requerimentos 

administrativos. Destarte, o caso em apreço não se reveste de 

características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, 

caberia a Recorrente ter se desincumbido de seu ônus probatório, 

comprovando o abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário 

restou comprovado. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por 

MARLI ROSA DA SILVA PAIM, ante a sua tempestividade e, no mérito, 

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar as empresas Recorridas 

ao pagamento de indenização por danos materiais/repetição de indébito, 

no montante de R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos), 

em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento 

indevido e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em 

razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto. LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA (N.U 

0 0 5 3 3 2 7 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

533271520168110001/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 26/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017). (Grifei) É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se na defesa 

genérica, não junto nenhum documento aos autos. Desta forma não 

comprovou a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. Para acarretar dano moral indenizável é imprescindível comprovar 

que a conduta do agente (ação ou a omissão) ocasionou dano, sendo 

desnecessária a prova da culpa, por se tratar de responsabilidade 

objetiva (artigo 14, do CDC). No caso, a negativação indevida da 

demandada ocasionou dano passível de indenização, visto que prejudicou 

financeiramente o demandante. Deste modo, a concessão do pedido é 

medida que se impõe. A propósito: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – EXTRATO VÁLIDO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO 

MORAL– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição 

de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, 

configura ato ilícito passível de reparação, e o Dano moral, daí decorrente, 

presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor 

da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes 

desta c. Câmara. (N.U 1006831-56.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) 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 incluída em data , 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

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 tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 
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ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: A) Determinar que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DA SENTENÇA, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à 

parte autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), , incidindo-se correção 

monetária INPC e juros 1% a partir do evento danoso; C) REJEITO todas as 

preliminares arguidas pela requerida,; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011665-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZENIL FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011665-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DILZENIL FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por DILZENIL FERNANDES DO 

NASCIMENTO LIMA em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO. 

PRELIMINAR - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inicialmente, afasto a 

preliminar de indeferimento de justiça gratuita arguida pelo requerido, pois, 

tem-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita preliminar de falta de 

interesse de agir, por entender que não havia demonstração de pretensão 

resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir 

é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa”[1]. Exatamente o caso em tela, no qual a 

Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O requerente afirma que não 

contratou qualquer serviço ou adquiriu qualquer produto da requerida e, 

desconhece o terminal. Desse modo a requerida o incluiu indevidamente 

nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 99,28 

(noventa e nove reais e vinte e oito centavos). Contudo, a mesma 

esclarece que não reconhece a dívida. Pleiteia ao final, declarar a 

inexistência dos débitos e danos morais; Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera (id). O requerido apresentou contestação 

arguindo que a autora celebrou contrato de nº 0363543242, pertinente à 

linha (65) 99802-0608, em 13/12/2018, o qual findou-se em 28/06/2019. A 

parte autora utilizou os serviços de telefonia prestados pela empresa Ré, 

realizando e recebendo chamadas para o telefone mencionado. E por 

motivos de não realizar o pagamento, ficou inadimplente com o requerido. 

O autor impugnou a defesa requerendo a procedência dos pedidos 

indicados na inicial (id). É o breve Relato. Fundamento e Decido. No caso, 

o objeto da lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, 

todavia a Autora desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Assim, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe. Analisando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas e, 

enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Verifica-se que a requerida diante inversão 

ônus da prova, a requerida deixou de apresentar contrato, origem dos 

débitos aqui discutidos, bem como regularidade da cobrança por débitos 

negativados. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não 

há dúvida da irregularidade praticada pelo requerido, quanto negativações 

aqui debatidas; nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACAO DE 

REPARACAO DE DANOS MATERIAIS COM RESTITUICAO EM DOBRO C/C 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE NÃO 

AFASTADA. COMPRAS PARCELADAS E ADIMPLIDAS. PRIMEIRA 

PARCELA ADIMPLIDA ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. DANOS 
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MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se 

as razões do recurso inominado demonstram, de forma suficiente e clara, 

a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao 

princípio da dialeticidade. 2. Caso em que a Recorrente sustenta a 

existência de cobrança em duplicidade de parcela de compra efetuada 

junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual pleiteia pela restituição, 

em dobro, do valor indevidamente cobrado e reparação por danos morais. 

3. Caso em que as faturas apresentadas na exordial demonstram que 

houve o adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, 

bem como, da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de 

vencimento em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 

30/09/2015. 4. Destarte, restando ilícita a cobrança em duplicidade 

objurgada, faz jus a consumidora à restituição do valor pago 

indevidamente, em dobro. 5. Todavia, ainda que tenha havido cobrança 

indevida, a situação vivenciada pela Recorrente corresponde a que é 

mero dissabor enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, 

não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 6. Sentença 

reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO: 

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLI ROSA DA 

SILVA PAIM sustenta a existência de cobrança em duplicidade de parcela 

de compra efetuada junto a empresa C&A Modas Ltda, razão pela qual 

pleiteia pela restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e 

reparação por danos morais. Contestado o feito, foi proferida sentença de 

improcedência. Inconformada, a Recorrente MARLI ROSA DA SILVA PAIM 

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a 

fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação das 

empresas Recorridas em repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em contrarrazões (Eventos 64 e 65) as Recorridas refutam in 

totum as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e 

consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios 

fundamentos. É o que merece registro. VOTO: Colendos Pares: Conheço 

do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. 

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma. Afirma-se isso 

porque as faturas apresentadas na exordial demonstram que houve o 

adimplemento integral da compra parcelada em 08 (oito) vezes, bem como, 

da cobrança em duplicidade da primeira parcela, com data de vencimento 

em outubro/2015 e adimplida antecipadamente na data de 30/09/2015, 

consoante se infere na fatura referente ao mês de novembro. Sem 

embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o comprovante de 

pagamento esteja ilegível, a fatura abaixo colacionada comprova o 

adimplemento antecipado e corrobora com a verossimilhança das 

alegações expendidas pela consumidora. Senão vejamos: Destarte, 

restando ilícita a cobrança em duplicidade objurgada, faz jus a 

consumidora à restituição do valor pago indevidamente, em dobro. Por 

outro lado, a despeito de ter ocorrido cobrança indevida, não há se falar 

em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por 

danos morais, sendo a questão resolvida com a devolução, em dobro, dos 

valores cobrados indevidamente. Repise-se, a situação vivenciada pela 

Recorrente corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas 

no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano 

extrapatrimonial. Consigne-se que sequer há comprovação de que houve 

tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a 

Recorrente juntado um único número de protocolo e/o requerimentos 

administrativos. Destarte, o caso em apreço não se reveste de 

características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, 

caberia a Recorrente ter se desincumbido de seu ônus probatório, 

comprovando o abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário 

restou comprovado. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por 

MARLI ROSA DA SILVA PAIM, ante a sua tempestividade e, no mérito, 

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar as empresas Recorridas 

ao pagamento de indenização por danos materiais/repetição de indébito, 

no montante de R$ 29,91 (vinte e nove reais e noventa e um centavos), 

em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento 

indevido e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em 

razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, 

caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto. LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA (N.U 

0 0 5 3 3 2 7 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

533271520168110001/2017, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 26/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação, ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação. A reclamada limitou-se a juntar Relatório de 

chamadas originadas/recebidas completadas e TELAS SISTÊMICAS, 

expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente demonstrado com a 

falha na prestação do serviço por parte da Ré, e a privação de serviço 

essencial, o que atinge à intimidade e paciência do Autor. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. DISPOSITIVO: 

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

do autor quanto OBRIGAÇÃO DE FAZER para DETERMINAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: Condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

pelo INPC a partir desta sentença. REJEITO todas as preliminares arguidas 

pela requerida; Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processual e 

honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da 

Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, 

caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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REQUERENTE: MARIA SENHORINHA DA SILVA REQUERIDO: TRAVESSIA 

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI - ME CUIABÁ, 27 de março 

de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de ação de cobrança promovida por MARIA 

SENHORINHA DA SILVA em face de TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL – LTDA. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 373, I do CPC. Pois bem. Alega a parte 

reclamante que em 13/06/2019 a Reclamante assinou o contrato de 

Prestação de Serviço para a Reclamada, no valor de R$ 1.600,00 mensais, 

conforme cláusula 5º do contrato. Entretanto, após dar início a prestação 

do serviço, a Reclamante não era remunerada conforme contratado, 

conforme comprova os recibos, o que demonstra que os pagamentos 

eram realizados a menor. Aduz que o contrato fosse temporário, tinha 

vigência até13/11/2019, no entanto, de forma Unilateral a Reclamante foi 

dispensada 05/08/2019, conforme demonstra Dispensa. Dessa forma, a 

Reclamante foi dispensada sem a devida indenização e pagamento das 

verbas rescisórias, ficando assim, saldo pendente à ser pago àquela. 

Mesmo que um contrato contenha cláusula permitindo rescisão 

injustificada por qualquer das partes, o rompimento só pode ser feito de 

forma responsável, com base em princípios como a boa-fé e a finalidade 

social do contrato. Não é demais observar a Cláusula 4ª do contrato onde 

no item “C” é claro quanto à obrigação e dever da Reclamada em realizar 

pagamento conforme previsto no cláusula 5º do contrato. Ainda assim, 

conforme demonstra os Recibos em anexo, em02/08/2019. a Autora 

recebeu R$ 1.178,00 (hum mil, cento e setenta e oito reais), logo em 

02/09/2019 foi pago à Autora a importância de R$ 697,60 (seiscentos e 

noventa e sete reais e sessenta centavos).Assim, poderá Vossa 

Excelência concluir que, os pagamento realizados pela reclamada 

desrespeitou cláusulas contratuais, acima citadas. Assevera, faz jus a 

importância de R$ 1.600,00 (hum mil, seiscentos reais) referente ao mês 

Junho/2019 – não remunerado, R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois 

reais)referente a diferença ao mês Julho/2019- pago em 02/08/2019 , 

R$902,40 (novecentos e dois reais e quarenta centavos)referente à 

diferença do mês Agosto/2019 pago em 02/09/2019. A reclamada em sua 

defesa aduz que a Requerente foi contratada para prestar serviços de 

atendimento e orientação de microempreendedores individuais e 

microempresas, nos Municípios de Cuiabá e Várzea grande, de acordo 

com a metodologia especificada pelo SEBRAE/MT, decorrente do Pregão 

Eletrônico nº 006/2019 (Anexo 01). A título de esclarecimento, é de suma 

importância destacar que o SEBRAE/MT efetua o pagamento a Requerida 

de acordo com o número de empresas visitadas, sendo que cada empresa 

deve ser visitada duas vezes para a devida quitação. Exige-se a 

comprovação da realização das visitas através do Protocolo de Entrega 

de Devolutiva devidamente preenchido e assinado. Aduz que o mesmo 

procedimento com os agentes contratados para realizar os serviços, 

trabalhando com o seguinte cronograma de atividades:1ª semana – 

Realização de diagnósticos (1ªs visitas);2ª semana – Realização da 

devolutiva dos diagnósticos da 1ª semana (2ªs visitas -entrega dos 

Caderno de Ferramentas).3ª semana – Realização de diagnósticos (1ªs 

visitas);4ª semana – Realização da devolutiva dos diagnósticos da 3ª 

semana ((2ªs visitas -entrega dos Caderno de Ferramentas).A requerida 

contratou 14 prestadores de serviços para executarem o trabalho, sendo 

todos contratados nos seguintes parâmetros:- 5 meses de trabalho; - total 

de 367 empresas visitadas por técnico;- 2 visitas por empresa, sendo 

cada uma de 1h;- Pagamento realizado conforme cumprimento da meta, 

sendo R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos) por empresa, 

considerando as 2 visitas. Chegou-se a esse valor levando em 

consideração que o valor do contrato seria de R$1.600,00 (mil e 

seiscentos reais) mês, caso eles cumprissem uma jornada de 160horas 

mês e 40h semanais, visitando 80 empresas por mês, considerando 2 

visitas de 1h cada, multiplicado por 5 meses, perfaz um total de R$ 

8.000,00, dividindo esse valor pelo número total de empresas a visitar 

durante esse período, qual seja, 367 empresas, chegou-se ao valor de R$ 

21,79, arredondando-se para 21,80 por empresa;- Alimentação de 

280,00(duzentos e oitenta reais) mês e passe, que não constam em 

nenhuma cláusula contratual, mas como foram acordados, conforme 

conversa via whats, sendo devidamente quitados, conforme Anexos 

02.Com a Requerente não foi diferente, como conversa previamente 

realizada por whatsApp, anexou comprovantes de pagamento. Requereu 

ao final improcedência da demanda. Impugnação apresentada à ID. 

27092380, pugnou pelos documentos juntados contestação e ratificou 

pedidos inicial; FUNDAMENTO E DECIDO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora; Da análise detida nos autos, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em desincumbir-se do encargo de comprovar 

o fato constitutivo do seu direito alegado na inicial, deixando de atender ao 

imposto pelo artigo 373,I, do CPC. Com efeito, constata-se que a parte 

Autora não logrou êxito em comprovar os prejuízos sofridos pela rescisão 

de prestação serviços com empresa requerida. Aliado ao fato de que a 

empresa requerida comprova que em contato com a Requerida solicitando 

que fosse assinado sua dispensa com data do dia 05/08/19. Por ter sido 

acordado amigavelmente a rescisão, a representante da Requerida 

assinou o documento. Observo que os trabalhos executados pela autora 

foram finalizados em 13/08/19, tendo o seu último pagamento sido 

efetuado no dia 02/09/19,uma vez que a quitação somente acontece após 

o repasse pelo SEBRAE, que só efetua depois que toda a documentação é 

juntada ao sistema referente as duas visitas exigidas por empresa. 

Observa-se, assim, que mesmo que a Requerida fosse a causadora da 

rescisão a Requerente ficou ciente desde o dia 17/07, tendo realizado 

serviços até o dia 13/08, cumprindo assim a cláusula 8ª do contrato. A 

requerida demonstra que não foram efetuados pagamentos no mês de 

julho, uma vez que o primeiro relatório encaminhado ao SEBRAE pela 

Requerida, referente aos atendimentos realizados entre 04 à 22 de Junho, 

foi finalizado no dia 22 de junho. Como a Requerente iniciou seus trabalhos 

em 17 de junho não houve tempo hábil para realização da segunda visita, 

sendo assim, não havia atendimentos a receber correspondente ao 

primeiro relatório. Pelo fato do SEBRAE só efetua os pagamentos 

referentes as empresas visitadas por 2 vezes, como exigido em edital. 

Quanto ao primeiro pagamento referente aos serviços prestados de 17 de 

junho a 20 de julho foi correspondente a 108 visitas e consequentemente 

54 empresas atendidas devidamente quitado em 02/08/19, perfazendo um 

total de R$1.178,00, conforme recibo. Outrossim, a Reclamante não 

demonstra que o pactuado previamente com a Requerente foi devidamente 

cumprido; não tendo recebido o valor de R$1.600,00, por não ter cumprido 

a meta estabelecida, bem como pelo fato da Requerente ser a causadora 

da rescisão contratual, quando não entregou o diploma de graduação para 

finalização do cadastro. Destarte, embora a conduta da rescisão dos 

serviços possa gerar um incomodo momentâneo, deve o contratado 

demonstrar que tais incômodos ultrapassaram a esfera do mero 

descumprimento contratual. Contudo, não se verifica qualquer prejuízo à 

parte Autora, inclusive de pagamento, com relação ao contrato celebrado, 

apesar de não terdeixado claro no contrato, a intenção do que foi disposto 

foi previamente explicado e aceito pela Requerente. Observo que as 

informações e esclarecimentos foram devidamente prestados, uma vez 

que as exigências contratuais decorrem do pregão realizado com o 

SEBRAE, ficando claro no edital todos os parâmetros para pagamento e 

contratações dos prestadores de serviços. A defesa ainda demonstra, 

por meio de conversa via WhatsApp todas informações referente ao 

contrato dando ciência a autora; que foram contratados 14 ;prestadores 

de serviços, todos nesse mesmo parâmetro e cientes que os pagamentos 

seriam realizados conforme cumprimento de metas, apesar de não ter 

deixado claro isso no contrato assinado. Além disso, todos sabiam da 

necessidade de envio dos documentos indispensáveis para cadastro. 

Quanto ao cumprimento da Cláusula 8ª, a requerida demonstra que a 

Requerente ficou ciente da rescisão no dia 17/07, tendo prestado serviços 

até o dia 13/08, não havendo incidência de descumprimento de clausula 

que gerasse indenização, haja vista o prévio aviso de trinta dias . Restou 

incontroverso que a rescisão contratual que se deu por única e exclusiva 

culpa da autora, que não apresentou o diploma de graduação. Sobretudo, 

no caso dos autos, onde apresentou tão somente uma planilha unilateral a 

fim de demonstrar que o reclamado encontrava-se inadimplente com 

contrato. Poderia esta ter anexado cobranças, e-mails e demais provas 

que fundamentasse a quantia requerida de R$ 4.524,40 (quatro mil, 

quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), Não houve 

comprovação da entrega do Diploma da autora, conforme requisito do 

contrato prestação serviço; Pelo qual foi uma das causas da rescisão 

contratual com autora; Em contestação a requerida colaciona o pagamento 

dos meses prestados pela autora, demonstrando boa-fé contratual e 

cumprimento. Em que pese autora impugnar quando da Assinatura do 

Contrato de Prestação de Serviço, em 13/06/2019 – doc. 2526528, que a 

Requerida dispensou a apresentação do DIPLOMA SUPERIOR, não há 
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prova da dispensa do referido Diploma pela requerida, até porque era 

requisito essencial para habilitação do contrato de prestação serviços 

com empresa e SEBRAE . Assim, nítida é a sobreposição das provas 

produzidas pela requerida, que são mais robustas do que as meras 

alegações trazidas com a inicial. Logo, a requerida cumpriu com a 

obrigação estabelecida no art. 373, II, do CPC. Evidente, portanto, a 

existência de vínculo contratual entre a parte autora e a requerida bem 

como a legalidade da conduta desta. Ademais, em defesa o reclamado fez 

prova dos pagamentos referente aos serviços prestados pelo autor. Em 

casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE 

ACEITAR PROVA APENAS TESTEMUNHAL PARA ATESTAR ALTERAÇÃO 

DE CLÁUSULA CONTRATUAL, UMA VEZ QUE OS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTE E OS SEUS ADITAMENTOS FORAM 

REALIZADOS DE FORMA EXPRESSA – ALTERAÇÃO QUE DEVE SEGUIR A 

FORMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO – ARTIGO 472 DO CÓDIGO CIVIL – 

CONTEXTO DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE A RESCISÃO DO 

CONTRATO OCORREU PELA REPRESENTADA, POR MOTIVO JUSTO, O 

QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, ALÍNEA J, DA 

LEI Nº 4.886/65 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – 1º APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, 

cabe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito. Os contratos 

devem ser rescindidos ou alterados pela forma que foram constituídos, de 

modo que, se a avença se deu na forma escrita, descabe defender sua 

alteração por acordo verbal, nos termos do art. 472 do Código Civil. A 

indenização do artigo 27, alínea “j” e o aviso prévio do art. 34, ambos da 

Lei 4.886/65, somente é paga quando a rescisão ocorrer por parte da 

representada e, ainda, se não houver motivo justo para a rescisão .(N.U 

0039835-06.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Logo, considerando 

que, segundo a logística do ônus probatório, cabe ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito, não o fazendo, deve ter sua pretensão negada 

pelo juízo com fundamento no art. 373, I, do CPC. Ora, não havendo 

provas para sustentar as alegações contidas na inicial, a solução que 

impõe é a improcedência do pedido. Nesse mesmo sentido, segue a 

jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE 

CONTRATOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

DESCABIDA - VOTO VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não vai 

ao ponto de sanar a inércia da parte que, em momento adequado descura 

de adotar providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - 

Não se acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos 

materiais e morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o 

ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). 

(VILAS BOAS, Alberto. Apelação n. 0433838-3. J. em 21 Set. 2004. Disp. 

em www.tjmg.jus.br. Acesso em 17 Set. 2018.) Outrossim, o autor não 

demonstra que o requerido descumpriu o que fora acordado com a 

Requerente, cabendo o pagamento de indenização disposta na cláusula 8ª 

do contrato, mais o pagamento da diferença das mensalidades, razão pela 

qual não há como acolher pedido de R$ 4.524,40 (quatro mil, quinhentos e 

vinte e quatro reais e quarenta centavos). DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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. Publicada no sistema PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022516-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO MARCEL DE CAMPOS SILVA REQUERIDO: 

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CUIABÁ, 17 de março de 

2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THIAGO MARCEL DE 

CAMPOS SILVA em face de GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO . Sem preliminares específicas suscitadas 

pela Ré. No MÉRITO, ao compulsar o processo, verifico que se encontra 

apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, alega a Autora 

que, procurou a Promovida com o intuito de adquirir um imóvel financiado 

Assinou Proposta de Compra, onde pretendia o financiamento da unidade 

17 - quadra 45, situado no loteamento Golden Park, onde deveria dar uma 

entrada de R$ 6.800,00 (seis mil oitocentos reais) e o restante 

provavelmente seria parcelado pela Caixa Econômica Federal. Alega que 

foi entregou documentos necessários para serem encaminhados para a 

CEF, órgão financiador do imóvel pretendido. Aduz ainda que assinou 

Contrato de Intermediação imobiliária na data de 10/05/2018, e que ficou 

estabelecido que no prazo de 20 dias teria uma resposta positiva ou 

negativa sobre a aprovação do financiamento, e que pagou valor de forma 

parcelada a título de sinal, no valor de R$ 6.800,00. Alegou também, que 

como não obteve resposta sobre o seu financiamento, procurou a 

Promovida para saber sobre o andamento e “descobriu” que nenhum 

serviço fora realizado, e que a proposta não fora encaminhada para a 

CEF, órgão responsável pelo financiamento. Alega ainda que solicitou a 

rescisão do Contrato com devolução dos valores, e que até o momento da 

propositura da ação, não lhe tinha sido restituído o valor pago. Pleiteia ao 

final Danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Devolução 

do valor pago como entrada/sinal no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e 

oitocentos reais). Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. A requerida 

apresentou defesa tempestiva, ressaltando que a Promovida Golden em 

momento algum pactuou com o Promovente, que em 20 dias após a 

assinatura da Proposta, se teria uma resposta positiva ou negativa a 

respeito do financiamento. Assevera, que a referida Proposta de Compra 

dispõe claramente a informação de que o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e 

oitocentos reais) a que se refere o Promovente na inicial, trata-se de valor 

de comissão de corretagem. Além do que, o Promovente também firmou 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

IMOBILIÁRIA, onde a Cláusula 5ª e parágrafos do referido Contrato, dispõe 

sobre a remuneração e forma de pagamento para realização de tal serviço 

(ID: 27760288). Destaca que a Golden prestou os serviços a que se 

propôs com o Promovente, nos termos em que foi contratada, e a assim 

trabalhou para que o Promovente conseguisse o financiamento junto à 

CEF. foi encaminhada sim a proposta assinada pelo Promovente ao agente 

financiador que seria responsável pelo financiamento, que é a Caixa 

Econômica Federal., que no dia 20/06/2018, foi confirmado para envio à 

C.E.F. o número do Lote e Quadra que o Promovente escolheu, pois essa 
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seria uma exigência da CEF, para dar continuidade no processo de 

financiamento ; Ainda que ao enviar a documentação para a Caixa 

Econômica para avaliação do Promovente com a finalidade de possível 

aprovação do financiamento, não foi possível a aprovação do 

financiamento, pois o Promovente já havia financiado outro imóvel com a 

Caixa Econômica, e nem ao menos informou à Promovida de tal 

procedimento, fazendo com que a Promovida providenciasse toda a 

documentação, dispendesse trabalho das correspondentes da CEF para 

obtenção do financiamento, para ao final descobrir que o Promovente já 

tinha contraído financiamento de outro imóvel junto à CEF. Assim o 

Promovente não possuía margem suficiente para aprovação, pois o 

mesmo possui compromissos financeiros na Caixa e/ou em outros bancos, 

conforme resposta obtida do CADMUT – Cadastro Nacional de Mutuários 

.Ressalta que, o Promovente não teve seu financiamento aprovado, por 

sua única e inteira responsabilidade. Salienta ainda, que desde que firmou 

a Proposta de Compra nº 51738 (ID: 27760290), nos termos do artigo 6º - 

Condições Gerais – o Promovente deveria manter seu nome sem 

restrições financeiras durante todo o procedimento de aprovação do 

financiamento. Ocorre que o promovente assim não procedeu,. nos 

termos, o artigo 7º - Condições Gerais, da referida Proposta de Compra nº 

51738 (ID: 27760290, também prevê que no caso de infração ao artigo 6º, 

o Promovente teria retido o percentual de 20% (vinte por cento), sobre o 

va lo r  pago por  cor re tagem,  a  t í tu lo  de  despesas 

operacionais/administrativas . E foi o que aconteceu no presente caso. O 

Promovente possuía financiamento de imóvel junto à CEF, o que não 

permitiu a aprovação do financiamento pleiteado pelo Promovente.. Autor 

impugna os argumentos trazidos pela requerida, que o contrato firmado 

entre o Requerente e Requerida foi assinado em 10.05.2018., conforme as 

informações contidas no documento juntado pela própria Requerida, a 

assinatura deste outro contrato (8787705521572/1) ocorreu em 

18.03.2019, ou seja, MAIS DE 10 (DEZ) MESES APÓS A ASSINATURA DA 

PROPOSTA DE COMPRA com a Requerida. Pois bem. Fundamento e 

Decido; Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, danos e nexo causal 

entre eles. O ponto controvertido da demanda tem guarida na legalidade ou 

não da retenção de valores por parte da Ré, e se dessa conduta, teriam 

surgido os danos morais e materiais. No caso, observando todo o 

contexto processual, entendo que, os moldes com que a Ré agiu em 

relação à consumidora, lhe gerou a expectativa de concretização do 

contrato, assegurando-se as condições financeiras que atendiam à 

realidade da Autora. No entanto, na prática, as condições foram diversas, 

e impediram a consumidora de prosseguir com o contrato. Ao nosso ver, 

esse comportamento configura ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., 

pois viola toda a dinâmica da relação de consumo, em especial, o direito 

basilar da Autora à informação clara e precisa, bem como prevenção de 

danos, preconizados no artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, se a Ré não tinha 

gerencia quanto ao procedimento da instituição financeira, não poderia 

criar na Autora a expectativa de que seu financiamento seria aprovado 

nas proporções iniciais. E as empresas incorporadoras imobiliárias, são 

regidas pelos Conselhos Federal e Regional de Corretores de Imóveis. 

Importa consignar a existência da Resolução COFECI nº 326/92, a qual 

aprova o código de ética da profissão. No artigo 2º, deixa claro que “os 

deveres do Corretor de Imóveis compreendem, além da defesa do 

interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o 

aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias.” Quando a autora 

firmou o contrato de compra e venda com a Ré, confiou-lhe o seu 

interesse na aquisição de um produto imobiliário. No entanto, ante à 

informações desencontradas prestadas pela Ré, frustrou-se na 

concretização do contrato. No entanto, a ré não se insurge quanto à pleito 

de rescisão do contrato, mas tão somente quanto à retenção dos valores 

pagos, sendo este o ponto controvertido da lide. Da análise dos autos, 

verifico que a hipótese não é de rescisão por culpa da ré, mas de 

DESISTÊNCIA do comprador que optou por não concretizar o negócio, 

face ausência de resposta sobre o seu financiamento, 

Destaco:”....procurou a Promovida para saber sobre o andamento e 

“descobriu” que nenhum serviço fora realizado, e que a proposta não fora 

encaminhada para a CEF...”, ,. No direito do consumidor, a transparência 

faz parte da Política Nacional da Relação de Consumo, preconizada no 

artigo 4º do CDC, e o consumidor tem assegurado o direito à educação, 

liberdade de escolha, informação adequada e clara, proteção contra a 

publicidade abusiva e métodos comerciais coercitivos, bem como 

modificações das clausulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais, e a efetiva prevenção e reparação de danos morais e 

materiais, conforme artigos 6º, II, III, IV, V e VI do CDC. Assim, o modo com 

que a Ré agiu em relação à consumidora, é considerado prática abusiva, 

nos termos do artigo 39, V do CDC, pois lhe exige vantagem 

manifestamente excessiva, uma vez que a Ré lhe impõe uma penalidade 

financeira, em razão do não prosseguimento do contrato; Ora, se o 

contrato não prosseguiu por deficiência das informações repassadas pela 

Ré à consumidora, não tem sentido atribuir à essa última, eventuais 

penalidades. Se o fez, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CDC, 

pois viola toda a dinâmica da relação de consumo, bem como os principais 

direitos do consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, 

informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva 

reparação de dano moral e material, preconizados nos artigos acima 

mencionados. Reconhecida a ilegalidade e a abusividade da imposição da 

retenção por parte da Ré, no que tange aos danos materiais, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747), tem-se que a Autora demonstrou que 

suportou os danos, pois, apesar de não ter prosseguido com o negócio, 

por culpa da Ré, acabou sendo privada da devolução integral do valor que 

havia pago. Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA EM VIRTUDE DE NÃO APROVAÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA RENDA DA CONSUMIDORA 

– SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E DETERMINOU 

A DEVOLUÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO SINAL E DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM - SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO CALCULADO 

ANTERIORMENTE PELA FORNECEDORA – CONDUTA QUE CRIOU 

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE APROVAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA 

PROMITENTE-COMPRADORA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOA-FÉ 

CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (PRETTO, Pedro Siqueira de. Recurso inominado n. 

0005215-79.2015.8.26.0438. J. em 23 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Jul. 2018.) Recurso Inominado nº.: 

0018625-38.2019.811.0001 – PROJUDI - Cin Origem: Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): MRV PRIME PROJETOS MT 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

Recorrido(s): WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO Juiz Relator: Dra. 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 30/07/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIARIO – COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA SATI – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA RECLAMADA – 

CONTRATAÇÃO DA TAXA DE DESPACHANTE – TERMO ADITIVO - 

ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE VONTADE – COBRANÇA 

INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Consoante já pacificado o entendimento do STJ, é abusiva a cobrança de 

serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, 

vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, pois a 

intenção de contratar prestadores de serviço para dar assessoria em um 

negócio imobiliário, seja jurídica ou por despachante, deve ser ato 

voluntário praticado pelo consumidor e não uma imposição da vendedora a 

qual destina seu próprio corpo jurídico para atuar na compra e venda. 

Deste modo, denota-se que ao contrário do que alegado pelo Autor, a 

cobrança inserida em seu contrato de compra e venda foi de taxa 

despachante. Assim, para além de diferenciar a Taxa Sati e a Taxa de 

despachante, denota-se que as naturezas de ambas se assemelham, de 

forma que a ilegalidade da cobrança destas taxas já foi definida pelo STJ, 

no julgamento da REsp 1599511/SP, ocasião em que cita “Taxa Sati e 

atividade congênere”. Inclusive, a obrigatoriedade de restituição já é 

matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: SUM 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. Como, no caso, entendo nítida o dever da 

empresa em restituir o que foi pago pelos autor, sob pena de 

enriquecimento ilícito, razão pela qual ACOLHO pedido do direito da Autora 

em reaver a quantia paga, de maneira simples, no valor de R$ 6.800,00 

(seis mil oitocentos reais); DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que não 
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vislumbro angústia causada na Autora, pela Ré, mas não entendo que haja 

ocorrido frustração da expectativa da aquisição do imóvel, em razão de 

informações precisas, não comprovando ter ocorrido ausência da 

qualidade de atendimento, ou seja é situação que não extrapola a esfera 

do mero dissabor. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido; Em que pese o negócio não ter sido concretizado pela opção e 

direito do autor em desistir, não verifico a incidência de Dano Moral. 

Somente afigura-se dano moral a dor, o constrangimento e a humilhação 

intensas e que fujam à normalidade, interferindo de forma decisiva no 

comportamento psicológico do indivíduo. Os transtornos suportados pelo 

autor em decorrência da desistência do financiamento do imóvel, por 

questões alheias ao contrato, não caracterizam, por si só, ofensa à sua 

honra e imagem, não lhe acarretando dor ou constrangimentos 

excessivos, consubstanciando-se em mero aborrecimento do cotidiano. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

DISPOSITIVO: PELO EXPOSTO JULGO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII.; CONDENO a Requerida, a título de 

Danos Materiais e restituição, ao pagamento do valor referente à sinal 

pago pelo Requerente, no valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 

reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do 

desembolso. JULGO IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos 

morais à Autora. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007251-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONEIDE QUEIROZ PIVANTI LINDOLPHO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE LIMINAR movida por IVONEIDE QUEIROZ PIVANTE 

LINDOLPHO em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. DA PRELIMINAR- 

AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA À defesa tempestiva, questiona o 

comprovante de negativação apresentados pela Autora à inicial. No que 

tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo foi 

expedido pelo SERASA e que a Ré não apresentou qualquer contraprova 

que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os 

fins processuais. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas 

essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O 

requerente afirma que não contratou qualquer serviço da requerida. 

Desse modo a requerida o incluiu indevidamente nos registros dos órgãos 

de proteção ao crédito, no valor de R$1.210,00 (um mil e duzentos e dez 

reais). Na data de 09/08/2019. Pleiteia ao final, declarar a inexistência dos 

débitos e danos morais; Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (id). O requerido apresentou contestação arguindo que a autora 

habilitou a linha telefônica nº (65) 3646- 8844, em 16/10/2015, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais. A relação entre as partes 

transcorreu normalmente. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de 

efetuar o pagamento de valores devidos à Ré pelos serviços prestados 

nos meses subsequentes, foi realizado acordos, porem infrutíferos, onde 

resultou na inadimplência do autor. O autor impugnou a defesa requerendo 

a procedência dos pedidos indicados na inicial (id). É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. No caso, o objeto da lide se trata negativação 

indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. 

O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova é medida que se impõe. Analisando os autos, constato que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a 

requerida diante inversão ônus da prova, a requerida deixou de 

apresentar contrato, origem dos débitos aqui discutidos; Bem como 

comprovar a regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da 

irregularidade praticada pelo requerido, quanto negativações aqui 

debatidas; nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 
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causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação, ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação. A reclamada 

juntou faturas, relatório de chamadas fixa originadas completadas e 

TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o 

condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. 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 incluída em data, tendo em vista que não há nos 

autos nenhum documento ou contrato assinado pela parte autora. E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário está fartamente demonstrado com a falha na prestação do 

serviço por parte da Ré, e a privação de serviço essencial, o que atinge à 

intimidade e paciência do Autor. No que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Diante da comprovação 

de que existe outra negativação anterior, o que impossibilita a concessão 

dos danos morais, conforme a Súmula 385, do STJ. Friso que a empresa 

inseriu a restrição em 09/03/19 e a empresa Energisa incluiu em 

02/11/2018. DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos do autor quanto a AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS para DETERMINAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

aqui discutido, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. REJEITO a 

preliminar arguida pela requerida; Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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Processo Número: 1012462-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MODESTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT7573-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012462-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO LUIS MODESTO GOMES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RODRIGO 

LUIS MODESTO GOMES em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A. No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Aduz autor que em, 26 de agosto de 2019, 

adquiriu uma passagem aérea de ida e volta de Cuiabá/MT para João 

Pessoa/PB, saindo de Cuiabá no dia 07/09/2019, às 07h50, com apenas 

uma conexão em Recife e chegada em João Pessoa às 14h15min, e com 

retorno adquirido para dia 10/09/2019, saindo de João Pessoa às 07h35, 

com apenas uma conexão em Recife, chegando em Cuiabá as 11h45, 

conforme e-mail de confirmação da Requerida anexado. Ressalta o 

Requerente, que a viagem era de lazer para encontrar sua filha que reside 

em João Pessoa atualmente. Assevera que sem nenhum aviso o seu voo 

de ida (07/09/19) foi totalmente modificado, pois a Requerida cancelou seu 

voo direto de Cuiabá para Recife, e deu apenas a opção ao Requerente de 

fazer uma conexão em São Paulo, para que de São Paulo embarcasse 

para Recife, para então pegar o voo de Recife ao seu destino final que era 

João Pessoa. Que estava previsto para o requerente chegar em João 

Pessoa as 14h15min, contudo somente as 20h25 que desembarcou em 

João Pessoa, haja vista o cancelamento do voo de Cuiabá direto para 

Recife, ou seja, foram mais seis horas de atraso, conforme se comprova 

pelos tickets em anexo . Quanto ao voo de retorno o Requerente foi 

submetido a uma verdadeira via crucis, pois era para o Requerente 

embarcar em João Pessoa às 07h35, com uma conexão em Recife, 

chegando em Cuiabá as 11h45, no dia 10 de setembro de 2019;Com isso, 

requer indenização por danos morais. A parte ré alega em razão de 

planejamento, houve a necessidade de alterações na malha aérea, 

ocasião em que o voo da parte autora sofreu alteração. O voo de retorno 

AD5077 atrasou 3h04, em razão de manutenção, consequentemente 

perdeu seu voo de conexão e seguiu o trecho de João Pessoa a Recife, 

via terrestre, prosseguindo com reacomodação pela companhia aérea 

GOL, recebendo alimentação e transporte. Pois bem. Fundamento e 

Decido; DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois configurada a 

relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teriam maior facilidade de comprovar a legitimidade de suas 

atitudes. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. No caso vertente, 

restou incontroversa a falha na prestação dos serviços contratados com 

a requerida, em razão do cancelamento do voo de conexão, cujas 

passagens foram adquiridas pela parte autora. Quanto aquisição de 

passagens aéreas da Requerida para visitar sua filha, viagem referente 

ao trecho ida e volta de Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, saindo de Cuiabá 

no dia 07/09/2019, às 07h50, com apenas uma conexão em Recife e 

chegada em João Pessoa às 14h15min, e com retorno adquirido para dia 

10/09/2019, saindo de João Pessoa às 07h35, com apenas uma conexão 

em Recife, chegando em Cuiabá as 11h45. Dá analise dos fatos, que no 

momento em que estava no Aeroporto de Congonhas, aguardando o 

embarque ao destino, foi surpreendida. Sem nenhum aviso o seu voo de 

ida (07/09/19) foi modificado, pois a Requerida CANCELOU seu voo direto 

de Cuiabá para Recife, e deu apenas a opção de fazer uma conexão em 

São Paulo, e de São Paulo embarcasse para Recife, para então, pegar o 

voo de Recife ao seu destino final. Com previsão de chegada a João 

Pessoa as 14h15min, entretanto chegou às em João Pessoa, foram mais 

seis horas de atraso. No embarque de volta em10/09/2019 teve seu voo 

foi CANCELADO e que teria que ir até Recife de forma terrestre para 

pegar o voo de Recife a Cuiabá. O Requerente e mais um casal de 

passageiros foram de taxi de João Pessoa a Recife. Contudo, quando 

chegaram a Recife o avião já tinha decolado para Cuiabá. Após 

insistências do Requerente, foram colocados num voo da GOL que 

chegou em Cuiabá às 16h50, com previsão de chegada as 11h45min, mais 

de cinco horas de atraso. O ponto controvertido da demanda encontra 

guarida na aferição da responsabilidade da Ré pela alteração unilateral da 

volta, realocando em outro Vôo, chegando fora da hora inicialmente 

contratada, e se desses fatos teriam surgidos os danos de ordem moral e 

material. A Requerida GOL, em defesa tempestiva, assevera que sua 

responsabilidade na relação seria apenas quanto à venda do bilhete, e 
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não sobre a gerência do voo propriamente dito. Que ,diversamente do que 

fora afirmado pela parte autora, , transcorreu dentro da normalidade e sem 

atrasos, sendo descabida e temerária qualquer alegação de 

cancelamento, conforme tela extraída do sistema de registro de voos da 

ANAC. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Pois 

bem. A Ré, como prestadora de serviços, deve se assegurar da 

qualidade, e prevenir a ocorrência de danos à esfera moral e material do 

Autor. Analisando os autos, não se vê um atendimento qualitativo por 

parte da Ré aos anseios do Autor, sequer esclarecimento quanto aos 

motivos da alteração da passagem de volta ou mesmo assistência ao 

Autor à ocasião dos fatos. Ressalta-se, ainda, que a Ré não conseguiu 

demonstrar a prestação de qualquer suporte material ou moral para a 

situação, sequer informações claras e transparentes ao Autor sobre as 

reais razões para ter havido a alteração unilateral da passagem. Portanto, 

o cancelamento desarrazoado do Vôo de ida como de volta para Cuiabá, 

sem a comprovação idônea de ter prestado ao consumidor qualquer 

assistência material, configura falha na prestação do serviço, no termos 

do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica de consumo, restando 

inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, entendo 

pela prática de atos ilícitos pela Ré, nos moldes dos artigos 186, 187 e 927 

do C.C., quando não demonstrou ter cercado o Autor das informações 

claras e precisas sobre os horários de voo, as razões do cancelamento, 

sequer a prestação de assistência material e moral ao Autor à ocasião 

dos fatos, ferindo o Código de Defesa do Consumidor nos princípios 

basilares da política nacional da relação de consumo. E, no caso, está 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que, houvesse a Ré respeitado o originalmente contratado, ou 

mesmo adotado postura na tentativa de atender aos anseios do 

consumidor, os danos não teriam se concretizado, ou, na pior das 

hipótese, poderiam ter sido mitigados, o que não se viu no caso em 

análise. Ressalta-se que a lei consumerista, fundada na teoria do risco do 

negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a responsabilidade 

civil objetiva, com a consequente necessidade de reparação dos danos. 

Tem-se, ainda, que eventual clausula em contrato de adesão que venha a 

limitar direitos do consumidor, isentando a Ré de responsabilidades, é nula 

de pleno direito, consoante artigo 51 do CDC. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, posto que a 

angustia causada na alteração unilateral de uma viagem, obrigando o 

Autor a permanecer por horas no aeroporto, sem qualquer explicação e 

assistência, foge da esfera do mero dissabor, e caracteriza-se como 

“dano moral in re ipsa”, passível de reparação. Assim, provada a ofensa e 

o dano moral, tem-se que a sua reparação é impositiva, na forma do art. 

5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. Definida a responsabilidade da empresa Ré, resta fixar o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL Como se sabe, a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Assim, sopesando os fatos apresentados por ambas as partes, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Diante do fato que a requerente 

de cancelamento do voo, onde acarretou a perda da festa de sua amiga, 

sendo relocada a outro dia, com 12 horas de atraso. Desta forma 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DA JUSTIÇA GRATUITA Quanto a pedido 

justiça gratuita, tem-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o 

acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. GIOVANNI 

FERREIRA VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020730-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODETE EGITO RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO proposta por ODETE 

EGITO RIBEIRO em face de VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A. O autor afirma 

que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, 

referente ao débito R$ 221,23 (duzentos e vinte e três reais e vinte e três 

centavos), do suposto contrato de número 2136013837, sendo que a 

autora não possui nenhum vínculo comercial junto com a empresa 

reclamada. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. 

O requerido apresentou contestação arguindo que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Parte Autora 

habilitou linha telefônica n° (065) 9967-9474, conta n° 2136013817, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Contudo, a Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

subsequentes, fato gerador do incontestável débito no valor total de 

R$131,73 (cento e trinta e um reais e setenta e três centavos) que, alega 

desconhecer. A requerente tempestivamente arguiu impugnação da 

defesa da requerida, e pediu procedência dos pedidos na inicial. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DA 

PRELIMINAR - DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: 

A requerida contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos 

da que não há verossimilhança nas alegações da autora e 

hipossuficiência; Porém, destaco que não junta nenhuma contraprova 

capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É importante esclarecer 

que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 
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economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. AFASTO A 

PRELIMINAR na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, 

em face dos fundamentos acima demonstrados; DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Nota-se que o requerido apenas afirma a 

regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o 

requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do 

código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que 

haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência do autor; A reclamada limitou-se juntar apenas 

histórico de ligações, faturas e print de telas. São provas unilaterais; 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a 

declaração de inexistência de débito atribuído à parte promovente, é 

medida que se impõe. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento 

ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de 

maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como 

'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 , quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: DECLARAR INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO; Determinar que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias), a contar do trânsito em julgado da sentença, o CANCELAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES no valor de R$ 

221,23 (duzentos e vinte e três reais e vinte e três centavos); CONDENAR 

a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC e 

juros 1%a partir do evento danoso; REJEITO a preliminar arguida pela 

requerida, Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020751-44.2019.8.11.0001
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LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020751-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO proposta por 

EDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA em face de VIVO TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. O autor afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada, referente ao débito R$ 1.034,90 (um mil, trinta e 

quatro reais e noventa centavos), do suposto contrato de número 

0221304194. O que resultou na indevida inserção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela 

requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. Houve a audiência de 

conciliação, sem acordo entre as partes. A requerida apresentou 

contestação arguindo que o débito contestado decorre do inadimplemento 

da parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos serviços 

efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora migrou as linhas 

telefônicas de nº (65) 99672-4420, com a conta 0221304194, com CPF: 

59479060159, habilitado em 31/05/2014 e cancelado em 26/09/2015, e de 

nº (65) 99919-2915, com a conta 0221304194, com CPF: 59479060159, 

habilitado em 12/08/2014 e cancelado em 26/09/2015, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS 

PRELIMINARES - DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. A 

requerida arguiu em defesa a preliminar de audiência de instrução e 

julgamento. Analisando o processo verifico que se encontra apto para 

julgamento, desta forma AFASTO A PRELIMINAR, com fundamento de ser 

desnecessário a produção de novas provas. DA AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO VÁLIDA A requerida argui preliminar de ausência de 

procuração valida, alegando que ao ajuizar a presente demanda, a autora 

apresentou procuração irregular, com da procuração e do documento 

pessoal da Parte Autora, onde ambos os documentos são completamente 

diferentes. Em analise aos documentos apresentados pela autora, foi 

verificado que as assinaturas são similares, desta forma REJEITO A 

PRELIMINAR arguida pela requerida, com fundamento de ser 

desnecessário a produção de prova pericial. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Em defesa a requerida arguiu preliminar 

relativa ao endereço; constata-se que a Parte Autora não apresenta 

comprovante de residência recente em seu nome, limitando-se a juntar aos 

autos documento em nome de terceiro. Conforme fatura, apresentada pela 

requerente, constam a veracidade do endereço da autora. Desta forma, 

OPINO em afastar a preliminar arguida pela requerida. DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, a 

requerida questiona os comprovantes de negativação apresentados pela 

Autora à inicial. No que tange ao comprovante de negativação, observa-se 

que o mesmo foi expedido pelo BOA VISTA, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por 

aceita-lo para todos os fins processuais. DAS PRELIMINARES - DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. AFASTO A PRELIMINAR na contestação da requerida, da 

Inversão do Ônus da Prova, em face dos fundamentos acima 

demonstrados; DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO O requerente pleiteia pela inversão do ônus da prova. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

(Telefonia) é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão 

do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados, pelos quais vislumbro 

nos presentes autos. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. DO MÉRITO Nota-se 

que o Autor afirma inserção indevida e cobrança do débitos referente R$ 

1.034,90 (um mil, trinta e quatro reais e noventa centavos),. A requerida 

por sua vez, diante da inversão do ônus da prova; Não trouxe prova da 

origem dos débitos negativados ; Sequer comprovação relação jurídica 

com contratação da linha telefônica; Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se juntar apenas histórico de ligações, utilização da linha 

contestada durante toda a relação contratual e faturas. São provas 

unilaterais; O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à 

parte promovente, é medida que se impõe.Nesse sentido: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) Registro 

que o demandante compareceu na audiência de conciliação, assim, as 

alegações da parte requerida referente a assinatura divergente não 

merece acolhimento. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento 

ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de 

maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como 

'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 
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iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (Seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO; 

Determinar que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), a 

contar do trânsito em julgado da sentença, o CANCELAMENTO DAS 

INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES no valor de R$ 

1.034,90 (um mil, trinta e quatro reais e noventa centavos). CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC e 

juros 1% a partir do evento danoso,; REJEITO todas as preliminares 

arguidas pela requerida, Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021235-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. CUIABÁ, 7 de março de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RAQUEL DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO 

S/A). DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: Em 

defesa tempestiva, a requerida questiona o comprovante de negativação 

apresentado pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo CHECKOK, e que 

a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão 

pela qual ACOLHO por aceitá-lo para todos os fins processuais. O autor 

afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada, referente ao débito R$ 393,74 (trezentos e noventa e três 

reais e setenta e quatro centavos), contrato n° 899953752300. O que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos órgãos de proteção 

ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. 

O requerido apresentou contestação arguindo que o débito contestado 

decorre do inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da 

utilização dos serviços efetivamente prestados pela Ré, a Parte Autora 

habilitou a linha telefônica nº (65) 3057-9274, em 08/10/2018, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. sem qualquer justificativa, a Autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas referentes aos meses de janeiro a março de 2018, fato 

gerador do débito no valor de R$ 393,74 (trezentos e noventa e três reais 

e setenta e quatro centavos). Após ter suas funcionalidades bloqueadas 

e desligadas, a referida linha foi definitivamente cancelada em 03/06/2019. 

A requerida tempestivamente impugnou a defesa alegada pela requerida, e 

arguiu procedência nos pedidos da inicial. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO No caso, o objeto da 

lide se trata negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora 

desconhece tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da 

prova. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Nota-se que 

o requerente apenas afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de 

comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão 

o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se em juntar apenas faturas e TELAS SISTÊMICAS, 

expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de 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 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor quanto OBRIGAÇÃO 

DE FAZER para DETERMINAR a demandada ao CANCELAMENTO DAS 

INSCRIÇÕES no valor de R$ 393,74 (trezentos e noventa e três reais e 

setenta e quatro centavos). CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

incidindo-se correção monetária INPC e juros 1% a partir do evento 

danoso,; REJEITO a preliminar arguida pela requerida, Deixo de condenar a 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Consigno que, caso o requerido efetue o pagamento voluntário do débito, 

após o trânsito em julgado, e havendo concordância do autor, defiro, 

desde já, a expedição de alvará para levantamento do montante em favor 

da parte autora. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011292-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENY ALVES MARTINS PASTOR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por DENY 

ALVES MARTINS PASTOR em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. A 

demandada, argui preliminar quanto ao comprovante de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SPC BRASIL e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. 

Superada a preliminar suscitadas pelo Réu, analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas 

essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A 

requerente busca a declaração de nulidade de débitos de R$ 179,74 

(cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), referente a 

conta nº 0274907598 e R$ 427,21 (quatrocentos e vinte e sete reais e 

vinte e um centavos), com base na conta nº 0215563669, ambos 

apontados pela TELEFÔNICA nos órgãos de proteção ao crédito, e a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos danos 

morais sofridas. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera (id). 

O requerido apresentou contestação arguindo que a autora migrou a linha 

telefônica nº (65) 99608- 0346, em 31.03.2016, da modalidade Pré-Paga 

para o pacote de serviços Vivo Móvel, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré de conta nº 

0274907598. Além da linha mencionada, a Parte Autora em 21.05.2014, 

habilitou a linha telefônica nº (65) 99628-0488 no plano denominado Vivo 

Móvel – Internet Móvel 14 GB, gerando a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da Ré de conta nº 0215563669. Contudo sem 

justificativa a autora deixou de efetuar os pagamentos dos planos, 

acarretando assim inadimplência da Parte Autora, e as referidas linhas 

foram definitivamente canceladas (ID). O autor impugnou a defesa 

requerendo a procedência dos pedidos indicados na inicial É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. No caso, o objeto da lide se trata 

negativação indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece 
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tais débitos. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Analisando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que a Requerida diante inversão ônus da prova, deixou 

de apresentar contrato, origem dos débitos aqui discutidos; O requerido 

produzir contraprova de faturas e relatórios de chamadas. Ademais, não 

comprovou a regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse 

passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: 

allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não 

provar o alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da 

irregularidade praticada pelo requerido, quanto negativações aqui 

debatidas; nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer outro 

documento que comprovasse origem da inadimplência do autor; A 

reclamada limitou-se a juntar apenas TELAS SISTÊMICAS, expedidas de 

forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a veracidade 

dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, 

tendo em vista que não há nos autos nenhum documento ou contrato 

assinado pela parte autora. Assim, não comprovada a ilegitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

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 vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (Tres mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

DECLARAR a Inexistência de Débitos referente à dívida em litígio, 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

inadimplentes referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao DANO MORAL, no valor estimado de R$ 3.000 

(tres mil reais); incidindo-se correção monetária e juros a partir do evento 

danoso; AFASTO as preliminares arguidas;. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020064-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WINGLETH PATRICIA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020064-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WINGLETH PATRICIA FERREIRA LIMA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WINGLETH PATRICIA 

FERREIRA LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DAS PRELIMINARES –DO EXTRATO ORIGINAL DA 

NEGATIVAÇÃO À defesa tempestiva, questiona o comprovante de 

negativação apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao 

comprovante de negativação, a Ré não apresentou qualquer contraprova 

que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os 

fins processuais Inicialmente, rejeito a preliminar de adequação em razão 

do valor da causa, arguido pela reclamada, uma vez que, embora o valor 

da causa deva refletir a somatória da pretensão econômica pretendida 

pelo autor, aplico o artigo 3º, § 3º, da lei 9.099/95, reconhecendo a 

renúncia tácita aos valores excedentes e adequando a decisão ao limite 

do teto legal. DA INÉPCIA DA INICIAL O requerente arguiu preliminar de 

inépcia da inicial com fundamente de que a ausência de documentos 

comprobatórios. Entretanto o requerente não apresentou nos autos 

documentos assinados pela requerida, que comprovasse a relação 

jurídica entre as partes, desta forma AFASTO a preliminar arguida pela 

requerente. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando a 

questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que se trata de 

prova meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Autora afirma 

desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Requerido no valor total R$ 87,74(oitenta e sete 

reais e setenta e quatro centavos), referente à data 11/08/17 contrato nº 

2018350201708. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré 

pontua que a cobrança ou negativação efetuada pela energisa estão 

corretas, uma vez que os débitos correspondem a unidade da qual a parte 

autora é titular. A requerente tempestivamente impugnou a defesa da 

requerida, e arguiu procedência nos pedidos da inicial. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos 

ressaltar que a presente contenda versa acerca de relação de consumo, 

nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a 

hipossuficiência da Autora, uma vez que a Ré está mais apta a provar a 

regularidade de suas atitudes, razão pela qual o i. Magistrado já concedeu 

a inversão do ônus da prova, à oportunidade em que se analisou a liminar, 

o que OPINO por ratificar, nesta ocasião, consoante autorizado pelo artigo 

6º, VIII do CDC, justamente para proporcionar equilíbrio à relação 

processual. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para a 

responsabilização civil da Ré, faz-se necessário a presença de três 

requisitos: ato ilícito, dano indenizável e nexo causal entre eles. Inobstante 

à inversão do ônus probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito da Autora. Apesar da Ré 

asseverar a legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício 

regular de direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à 

legitimar os valores cobrados. Pois bem. Compulsando os autos; A 

reclamada não trouxe aos autos elemento probatório imprescindível; o 

CONTRATO ENTRE AS PARTES relacionado ao período do lançamento dos 

débitos, que possa comprovar algum vínculo entre o Requerente e a 

ENERGISA. Razão pela qual não há como acolher a verossimilhança das 

alegações da requerida Ademais, observa-se que a requerida não 

comprova a origem dos débitos negativados, afim de elidir os argumentos 

trazidos aos autos; Dessa feita, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. Restou incontroverso as 

negativações pela reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, no valor 

de R$ 87,74(oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente à 

data 11/08/17 contrato nº 2018350201708. Ou seja configurando ato ilícito, 

nos termos do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas 

na prestação dos serviços, na medida em que efetua negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem propiciar a segurança 

do efetivamente consumido, comportamento que viola os preceitos 

basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, bem como 

à transparência precípua da politica nacional da relação de consumo. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: No caso em tela, a 

Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas. Pelo contrário, viu-se que a 

as cobranças continuaram em nome da autora, ensejando seus dados 

SPC/SERASA, tornando incontroversa a ilicitude de seus atos. Pois bem. 

Consigno que a reclamada apresentou uma única defesa, cuja peça 

contestatória encontra-se incompleta, tendo em vista a ausência de 

laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, não há nos autos a 

juntada de qualquer documento apto a comprovar suas frágeis alegações. 

O que significa dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que 

afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação é medida que se impõe. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 

do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos 

basilares do direito da consumidora, em especial o direito à informação, e 

à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos 

artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria Resolução 414/10 da 

ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora 

é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a consumidora com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo ou suporte, 

os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, OPINO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima 

mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da autora, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 87,74(oitenta e sete reais 

e setenta e quatro centavos). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Nos 

casos de ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que 

se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, 

bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o 

prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação com mais liberdade como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, com base na teoria do 

risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que vier a 

causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por força 

do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que comprove fato de terceiro ou 

culpa exclusiva da consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse 

contexto, no tocante à indenização por danos morais, não se pode deixar 

de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços de energia elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento 

deficiente à consumidora, com a privação injustificada de serviço 
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essencial, são fatos que indubitavelmente ultrapassam a seara do mero 

desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Em casos 

semelhantes, tem decidido a recente jurisprudência pátria: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL ÚNICA Turma 

Recursal Única Recurso Cível nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi 

Móvel S.A.Recorridos: Oi Móvel S.A. e Diomara Aparecida 

RochaEMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA 

DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado.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 majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização fixada em R$ 2.000,00 

(cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada.Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo.“É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Sopesando tais 

critérios, conforme o extra a negativações posteriores, aqui não 

discutidas. Tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (tres mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art.487, I do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a Ré que proceda exclusão 

dos valores cobrados nesse período DECLARANDO INEXISTENTE A 

DÍVIDA aqui discutida nestes autos referente valor de R$ 87,74(oitenta e 

sete reais e setenta e quatro centavos). Quanto aos DANOS MORAIS, 

opino pela sua procedência parcial, que aliado os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade fixo em R$ 3.000,00 (tres mil reais), que 

deverão ser corrigidos incidência de correção monetária pelo INPC apartir 

da decisão; e juros de 1% a partir do ato danoso; AFASTO as preliminares 

arguidas pela requerida. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para análise e homologação, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012271-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012271-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIEL BARBOZA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

ARIEL BARBOZA DE SOUZA em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 

VIVO. À defesa tempestiva, questiona o comprovante de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, observa-se que o mesmo foi expedido pelo SNCCRED, e que 

a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão 

pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais O requerente 

afirma que não contratou qualquer serviço ou adquiriu qualquer produto da 

requerida e, desconhece o terminal. Desse modo a requerida o incluiu 

indevidamente nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, no valor 

de R$ 244,28 (Duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 

Contudo, a mesma esclarece que não reconhece a dívida. Pleiteia ao final, 

declarar a inexistência dos débitos e danos morais; Realizada audiência 

de conciliação, restou infrutífera (id). O requerido apresentou contestação 

arguindo que autora habilitou a linha telefônica nº (65) 9.9915-9411, em 

20/04/2016, sendo alterada para o nº (65) 99812-0707, onde ocasionou 

as faturas mensais. A relação entre as partes transcorreu normalmente, 

tendo a Parte Autora efetuado o pagamento das faturas no período de 

maio de 2016. A Parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referentes aos meses de abril a junho de 2017, no valor de R$ 244,28 

(duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) acarretando 

inadimplência da autora. O autor impugnou a defesa requerendo a 

procedência dos pedidos indicados na inicial (id). É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. No caso, o objeto da lide se trata negativação 

indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. 

O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova é medida que se impõe. Analisando os autos, constato que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que diante 

inversão ônus da prova, a requerida deixou de apresentar contrato, 

origem dos débitos aqui discutidos;O requerido deixou de comprovar a 

regularidade da cobrança por débitos negativados. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida da irregularidade 

praticada pelo requerido, quanto negativações aqui debatidas; nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 543 de 696



4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística 

da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário 

a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes nos 

autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação, ou seja, 

a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação. A reclamada 

limitou-se a juntar Relatório de chamadas originadas/recebidas 

completadas e TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que 

não possuem o condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à parte 

promovente, é medida que se impõe. 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 incluída em data, tendo em vista que não há nos 

autos nenhum documento ou contrato assinado pela parte autora. E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário está fartamente demonstrado com a falha na prestação do 

serviço por parte da Ré, e a privação de serviço essencial, o que atinge à 

intimidade e paciência do Autor. No que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Diante da comprovação de que não 

existe outras negativações, conforme extrato SPC/SERASA, entendo 

razoável e proporcional a condenação em dano morais na proporção de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO: ISTO POSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor quanto OBRIGAÇÃO 

DE FAZER para DETERMINAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: Condenar o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais 

ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. REJEITO 

todas as preliminares arguidas pela requerida; Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processual e honorário advocatício, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020551-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

S/A CUIABÁ, 29 de março de 2020. Vistos etc.. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO BALMANT 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES – Da Retificação do Polo Passivo: Alega requerida que 

parte autora ter distribuído a ação e denominado o polo passivo como 

ENERGISA/SA, de acordo documentos juntados aos autos, que, na 

verdade, os atos questionados foram praticados pela ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; Em face do extato 

negativação constar a razão social da empresa ora objeto de arguição; 

ACOLHO pedido retificação e DETERMINO ao cartório afim de constar a 

empresa polo passivo no sistema ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIUBUIDORA DE ENERGI A Da Prescrição Trienal A requerida arguiu 

preliminar de prescrição, em que pese as negativações discutidas pela 

parte autora nestes autos foram incluídas pela Concessionária requerida 

em nas datas 27/07/2016, 27/04/2016, 28/03/2016, 01/03/2015 e 

22/01/2015; tendo em vista que, embora o prazo prescricional seja trienal, 

conforme alegado pela parte reclamada, é certo que seu termo inicial 

começa a contar da data da ciência inequívoca da ofensa, o que nos 

autos restou demonstrado pela data constante do extrato de negativação 

trazido com a inicial, qual seja, 06/12/2019, e a propositura da ação 

11/12/2019. Desta forma OPINO por AFASTAR a preliminar arguida pela 

requerida. DA JUNTADA DO EXTRATO ORIGINAL DA NEGATIVAÇÃO À 

defesa tempestiva, questiona o comprovante de negativação 

apresentados pela Autora à inicial. No que tange ao comprovante de 

negativação, a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins 

processuais. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A Ré manifesta-se 

acerca do comprovante de endereço juntado à inicial. Observa-se que o 

mesmo, claramente, refere-se ao endereço da esposa do Autor, razão 

pela qual OPINO por aceita-los para todos os fins processuais, 

principalmente considerando o princípio da boa fé, preconizado no artigo 

5º do CPC/15. Quanto a preliminar de Incompetência territorial, posto autor 

colacionar comprovante de endereço em nome de terceiro; AFASTO 

pedido arguido, ante declaração de residência firmado junto documentos 

inicial, aliado ao princípio da boa fé processual; REJEITO preliminar; DA 

INÉPCIA DA INICIAL -PELA SUPOSTA AUSENCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, tem-se 

que o Réu suscitou o indeferimento da inicial, por entender inexistir extrato 

do Serasa aos autos. Nesse peculiar, OPINO por afastar o aludido pedido, 

uma vez que reconheço como legítimo o extrato do SPC Brasil, 

apresentado pelo Autor. Ademais, observa-se que o Réu não apresentou 

qualquer contraprova à existência ou não da negativação, ônus que lhe 

incumbia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a 

serem enfrentadas. Analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que se trata de prova meramente documental, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Autora afirma desconhecer a origem do suposto 06 (seis) 

débitos, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido 

no valor total R$ 580,88 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito 

centavos), referente à data 27/07/16 contrato nº 0001975758201607, na 

data 27/04/16 contrato n° 0001975758201604, na data 28/03/16 contrato 

n°  0001975758201603,  na  da ta  01 /04 /15  con t ra to  n° 

070000020151556358129 e na data 22/01/2015 contrato n° 

070000020141322694244, decorrente de suposto débito. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva, a Ré pontua que os valores cobrados 

representavam cobranças regulares, e que os débitos alegados 
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desconhecidos pelo autor são pendências financeiras referentes à UC 

cadastrada sob o nº 1975758-2, a requerente deixou de efetuar os 

pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da 

requerida ao proceder a negativação do patronímico daquela. Ressalta 

que, apesar da parte autora alegar que desconhece os débitos, pois não 

teria relação contratual com a requerida, HÁ FATURA (S) PENDENTE (S) 

NA à UC n°1975758-2. A requerente deixou de impugnar a defesa arguida 

pela requerida; DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente contenda versa 

acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a Ré está mais 

apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela qual o i. 

Magistrado já concedeu a inversão do ônus da prova, à oportunidade em 

que se analisou a liminar, o que OPINO por ratificar, nesta ocasião, 

consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da Ré, faz-se 

necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano indenizável e 

nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus probatório, cabia à 

Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o 

direito da Autora. Apesar da Ré asseverar a legitimidade das cobranças, 

fundamentando-as no exercício regular de direito, trouxe apenas provas 

frágeis, que não são hábeis à legitimar os valores cobrados. Pois bem. 

Compulsando os autos e o histórico de consumo trazido pela requerida, 

em que pese em nome do autor; apresenta endereço distinto do 

apresentado pelo autor; bem como não comprova origem do débito 

negativado; os contratos numerados no extrato negativação não 

coincidem com faturas apresentadas pelo requerido; A reclamada também 

não trouxe aos autos elemento probatório imprescindível; o CONTRATO 

ENTRE AS PARTES relacionado ao período do lançamento dos débitos, 

que possa comprovar algum vínculo entre o Requerente e a ENERGISA. 

razão pela qual não há como acolher a verossimilhança das alegações da 

requerida. Ademais, observa-se que a requerida não traz contrato 

assinado, ou documento pessoal da autora, afim de elidir os argumentos 

trazidos aos autos; não havendo como comprovar os aludidos débitos 

pela autora; Dessa feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Restou incontroverso as negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 580,88 

(quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), referente à data 

27/07/16 contrato nº 0001975758201607, na data 27/04/16 contrato n° 

0001975758201604, na data 28/03/16 contrato n° 0001975758201603, na 

data 01/04/15 contrato n° 070000020151556358129 e na data 22/01/2015 

contrato n° 070000020141322694244. Ou seja configurando ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas na 

prestação dos serviços, na medida em que efetua negativações pela 

reclamada nos órgãos de proteção ao crédito, sem propiciar a segurança 

do efetivamente consumido, comportamento que viola os preceitos 

basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, bem como 

à transparência precípua da politica nacional da relação de consumo. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: No caso em tela, a 

Ré não demonstrou qualquer suporte à consumidora, seja com a 

prestação de informações claras e precisas. Pelo contrário, viu-se que a 

as cobranças continuaram em nome da autora, ensejando seus dados 

SPC/SERASA, tornando incontroversa a ilicitude de seus atos. Pois bem. 

Consigno que a reclamada apresentou uma única defesa, cuja peça 

contestatória encontra-se incompleta, tendo em vista a ausência de 

laudas, bem como a tese conclusiva, além disso, não há nos autos a 

juntada de qualquer documento apto a comprovar suas frágeis alegações. 

O que significa dizer que as mesmas não lograram êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhes incumbia por força do art. 333, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que 

afastem o direito da parte autora e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação é medida que se impõe. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 

do C.C., posto que a conduta da Ré violou, flagrantemente, os preceitos 

basilares do direito da consumidora, em especial o direito à informação, e 

à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos 

artigos 6º, III, VI e X, bem como violou a própria Resolução 414/10 da 

ANEEL. A aludida resolução deixa claro, no artigo 140, que a distribuidora 

é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido a consumidora com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção da energia, sem explicações plausíveis à 

consumidora, por dívida paga, sequer atendimento qualitativo ou suporte, 

os danos não teriam se configurado. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, OPINO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima 

mencionadas, determinando as suas exclusão em nome da autora, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 580,88 (quinhentos e 

oitenta reais e oitenta e oito centavos). DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS 

Nos casos de ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há 

que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação com mais liberdade como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, com base na teoria do 

risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que vier a 

causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por força 

do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que comprove fato de terceiro ou 

culpa exclusiva da consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse 

contexto, no tocante à indenização por danos morais, não se pode deixar 

de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços de energia elétrica pela Ré, bem como pelo atendimento 

deficiente à consumidora, com a privação injustificada de serviço 

essencial, são fatos que indubitavelmente ultrapassam a seara do mero 

desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Em casos 

semelhantes, tem decidido a recente jurisprudência pátria: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Turma 

Recursal Única Recurso Cível nº 0017169-63.2013.811.0001Sexto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrentes: Diomara Aparecida Rocha e Oi 

Móvel S.A.Recorridos: Oi Móvel S.A. e Diomara Aparecida 

RochaEMENTARECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA 

DE FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. Cobrança indevida com 

ameaça de inclusão dos dados do CONSUMIDOR nos cadastros restritivos 

de crédito. Dano moral configurado. 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 majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização fixada em R$ 

2.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável para o caso em referência, 

notadamente por não se tratar de cobrança indevida reiterada. Não 

comporta conhecimento o recurso intempestivo. “É cabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do 

recurso inominado” (Enunciado 122 do FONAJE).Sentença mantida. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo 

causal necessário o próprio desgaste da Autora com a interrupção 

contínua e imotivada do fornecimento da energia. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 
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impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a fragilidade 

da defesa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para, 

CONDENAR a Ré que proceda exclusão dos valores cobrados nesse 

período DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA aqui discutida nestes autos 

quanto valor de R$ 580,88 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito 

centavos), referente à data 27/07/16 contrato nº 0001975758201607, na 

data 27/04/16 contrato n° 0001975758201604, na data 28/03/16 contrato 

n°  0001975758201603,  na  da ta  01 /04 /15  con t ra to  n° 

070000020151556358129 e na data 22/01/2015 contrato n° 

070000020141322694244. AFASTO as preliminares arguidas pela 

requerida. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos do 

artigo 2º e 3º do CDC, e por ratificar a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. Quanto aos DANOS 

MORAIS, opino pela sua procedência parcial, que aliado os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade fixo em R$ 6.000,00 (Seis mil reais), que 

deverão ser corrigidos a partir do ato danoso; Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para análise e homologação, conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017350-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017350-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL REQUERIDO: ENERGISA 

S/A CUIABÁ, 29 de março de 2020. Vistos etc. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ADEMILSON DOS 

SANTOS BRASIL em desfavor ENERGISA S.A. DAS PRELIMINARES – 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A requerida argui preliminar de 

reificação polo passivo onde o autor ter distribuído a ação como 

ENERGISA /SA, conforme documentos juntados aos autos, que, na 

verdade, os atos questionados foram praticados pela ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em analise, trata-se apenas 

de alteração da razão social, permanecendo mesmo CNPJ, retificação do 

polo passivo da presente demanda, para que conste como Requerida a 

empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e 

não em face da ENERGISA/AS, razão pela qual OPINO por aceita-los para 

todos os fins processuais, principalmente considerando o princípio da boa 

fé, preconizado no artigo 5º do CPC/15. Em defesa tempestiva, a requerida 

questiona o comprovante de negativação apresentado pela Autor à inicial. 

No que tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo 

foi expedido pelo CHECKOK, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. A Ré manifesta-se acerca do 

comprovante de endereço juntado à inicial., posto autor colacionar 

comprovante de endereço em nome de terceiro; AFASTO pedido arguido, 

ante declaração de residência firmado junto documentos iniciais, aliado ao 

princípio da boa-fé processual; REJEITO preliminar. A requerida argui 

preliminar, por entender que os documentos trazidos aos autos pelo autor 

são insuficientes para a formação da lide. Destarte, a petição inicial não 

está devidamente instruída: a ela falta a cópia, completamente legível, de 

documento que sirva à comprovação da identidade da parte requerente, 

mediante foto, nome completo e dos números de seu RG e CPF, conforme 

suas alegações. Em análise, verifica-se que a autora acosta nos autos 

cópias dos documentos de identificação, extrato SCP/SERASA, onde 

consta dados pessoais do autor. Desta forma AFASTO a preliminar 

arguida pela requerida, com fundamento de os documentos aos autos 

serem suficientes a propositura da ação. DA INÉPCIA NA INICIAL A 

requerida alega preliminar de inépcia, por entender que o autor realizou 

alegações completamente infundada, e sem juntar nenhuma prova de suas 

alegações. Entretanto o autor alega inexistência de débito pela empresa 

requerida acostando nos autos extrato de negativação, desta forma 

AFASTO a preliminar arguida pela requerida. DA PRELIMINAR DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA O autor em impugnação, argui que assinatura do autor 

nos documentos trazidos peloa requerida, necessita de perícia 

grafotécnica; Que o feito seja extinto sem julgamento de mérito, ante a 

suposta incompetência do juizado especial cível, justamente para a 

realização da aludida perícia. No caso, a relação de consumo entre as 

partes é inequívoca, e não entendo presente qualquer 

documento/assinatura na qual se faça necessário a realização da perícia, 

posto as assinaturas ser similares.Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TESES 

CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, Lamisse Roder Feguri. 

Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. J. em 31 Maio 2017. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) Nesse peculiar, 

OPINO por rejeitar o pedido da Autora, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual 

contratação e consumo deveriam ser demonstrados mediante a simples 

juntada do contrato assinado pelo Autor, bem como comprovantes de 

instalação da unidade consumidora em nome do Autor, com a respectiva 

assinatura, e por faturas representando os débitos, encaminhadas em 

endereço idêntico ao do Autor, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Autora verificou 

que o seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito por esta, com 

dívidas no total de R$365,24 (trezentos e sessenta e cinco reais, e vinte e 

quatro centavos), conforme informa o extrato do SPC/SERASA, sob o 

fundamento de suposta negativação indevida. Importa consignar que o 

Autor nega o vínculo jurídico com a Ré. Por essa razão, requer 

inexistência do débito, com a baixa das negativações e a reparação de 

danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré 

pontua que a negativação ora discutida faria parte do exercício regular do 

direito, que a Requerente possuía vinculo de relação de consumo de 

energia elétrica com a Requerida, que se iniciou em 14/12/2018, quando a 

própria solicitou troca de titularidade da unidade consumidora localizada na 

rua odilson dos santos, 404, Vila Andrade, na cidade de Arenápolis – MT, 

conforme registros do sistema de cadastro da Requerida; DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Cumpre-nos 

ressaltar que a presente contenda versa acerca de relação de consumo, 

nos moldes dos artigos 17º do CDC, estando patente a hipossuficiência do 

Autor, uma vez que a Ré está mais apta a provar a regularidade de suas 

atitudes, razão pela qual OPINO por deferir, nesta oportunidade, 

consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. Pois bem. Para a 

responsabilização civil da Ré, faz-se necessário a presença de três 
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requisitos: ato ilícito, dano indenizável e nexo causal entre eles. Não 

obstante a inversão do ônus probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que 

viessem a desconstituir, modificar ou extinguir o direito do Autor, ou 

mesmo constituir o seu direito de cobrança. Em sua defesa, a Ré 

assevera a legitimidade da cobrança, que teria se dado ante ao exercício 

regular de direito. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que o Requerido, em defesa, alega inexistência dos danos morais, 

bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo 

aos autos Ordem de Serviço, com a devida assinatura do Autor, idêntica à 

aposta na documentação apresentada à inicial, demonstrando que a 

mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que o legitima na 

cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15. Assim, a negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto, 

representa um exercício regular de direito por parte do Réu, não 

configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, 

não há que se falar em indenização, posto que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora 

contratou os serviços do Requerida, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que 

tem decidido a turma recursal de nosso estado: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito, sequer em indenização 

por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os 

pedidos formulados pela Autora. Logo, não há nos autos mínima 

comprovação da alegada falha na prestação do serviço do réu, e a prova 

da contratação trazida nestes autos, por si só, é suficiente para afastar a 

pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por 

fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autora tenta indicar a 

inexistência de débito devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária, 

consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO: ISSO 

POSTO, JULGO PELA IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial 

no que tange à declaração de inexistência de débito e danos de ordem 

moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. REJEITO as preliminares 

arguidas; Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da Autora por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - MT2781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000380-25.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO ANTONIO ALMEIDA FANAIA DE VASCONCELOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 29 de março de 2020. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE COBRANÇA INDEVIDA, movido por MARCELO ANTONIO 

ALMEIDA FANIA DE VASCONCELOS, em desfavor da ENERGISA 

MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A DA PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

DO JUIZADO De início, a requerida arguiu preliminar de incompetência do 

juizado, por entender que a matéria tratada é estritamente técnica, a ser 

compreendida e solucionada, inevitavelmente, pela via complexa da prova 

pericial de engenharia elétrica. Em análise, AFASTO a preliminar, visto que 

as provas acostadas nos autos pelo autor são questões de direito; com 

faturas, provas suficientes ao julgamento antecipado, desta forma é 

desnecessário a produção de prova pericial. Em síntese, o requerente 

alegou em 11/11/2019, que recebeu fatura no valor de R$ 689,87 

(seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e, no mês de 

dezembro recebeu fatura com valor ainda maior. Aduz que as cobranças 

não condizem com o consumo realizado na unidade consumidora. O autor 

requereu, em tutela de urgência, a abstenção de suspensão do 

fornecimento do serviço. Foi concedida o pedido de tutela de urgência e 

determinou que o requerido se abstenha de suspender o fornecimento do 

serviço na unidade consumidora n. 6/89147-0, relativo à fatura de 

dezembro de 2019.Ofertada conciliação, restou infrutífera. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação, alegou preliminarmente 

a necessidade de perícia técnica, e no mérito afirmou que não houve de 

ilegalidade na cobrança levada a efeito pela requerida, o consumo de 

energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial, 

correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou 

pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora. O requerente 

apresentou impugnação e postulou pela procedência da inicial. É a síntese 

do necessário. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, destaca-se o aumento da cobrança da fatura do mês de 

novembro-2019, referente ao valor R$ 689,87 (seiscentos e oitenta e nove 

reais e oitenta e sete centavos), em comparação aos últimos 12 meses de 

consumo. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Ademais, foram acostados pela requerente nos autos em 

nome do autor e cópia de fatura e histórico de conta da UC n° 6/819147-0, 

comprovando assim prestação de serviço da empresa requerida. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para a responsabilização civil da 

Ré, faz-se necessário a presença de três requisitos: ato ilícito, dano 

indenizável e nexo causal entre eles. Inobstante à inversão do ônus 

probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, 

modificar ou extinguir o direito da Autora. Assevera a demandada quanto 

ao meses aqui discutidos, nada houve de ilegal nas cobranças levadas a 

efeito pela requerida, pois, conforme apontado na fatura contestada, o 

consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foi 

faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo 

corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo 

aparelho medidor instalado na unidade consumidora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 
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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. Pois 

bem. Analisando o histórico de consumo da Autora, tem-se que a partir da 

fatura questionada, no valor de R$ 689,87 (seiscentos e oitenta e nove 

reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 23/11/2019 referente 

a unidade consumidora n. 6/819147-0, a variação de valores cobrados 

para 788 Kwa, em comparação com os meses anteriores, não destoa da 

média apurada nos 12 últimos meses anteriores, com média de consumo 

600Kwa,. No entanto, embora possa ser reconhecido que houve um 

aumento no valor faturado – fato incontroverso -, de outro lado, é certo 

que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha 

na prestação de serviço por parte da concessionária. Isso porque, a 

reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e 

fiscalização in loco que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras 

feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante. O fato é 

que houve realmente um aumento no consumo pela postulante, a qual 

pode ter origem em diversos fatores, como a falta de zelo no consumo de 

energia. Friso que restou demonstrado pela vistoria in loco, o correto 

funcionamento do relógio medidor e confirmou a leitura, conforme se 

verifica pelo histórico anexado pela defesa. Ora, como é sabido, mas 

necessário ressaltar, são muitos os fatores que elevam o consumo de 

energia da residência, entre elas a negligência no trato com 

eletrodomésticos, aquisição de novos eletrodomésticos, instalações 

elétricas que, se não realizadas corretamente, podem elevar 

sensivelmente o consumo de um mês para o outro. Ademais, não se pode 

olvidar o fato de que quanto mais se consome, mais caro se paga em 

decorrência direta da progressividade das tarifas aplicadas. Assim, não 

há elementos que indiquem problemas no relógio medidor, tendo a 

reclamada apresentado provas suficientes para análise da demanda, 

sendo impossível acolher a pretensão da parte autora. No caso, embora 

possa ser reconhecido que houve cobrança elevada – fato incontroverso 

-, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando indevida a revisão das 

faturas impugnadas. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar anterior 

concedida; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011253-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YANN VICTOR BARROS LOPES REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CUIABÁ, 10 de março de 2020. Vistos 

etc.. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por YANN VICTOR 

BARROS LOPES em face HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA ;. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva, de 

que não há comprovação que fato se deu na loja; AFASTO a preliminar 

ante documentos juntados pelo autor, como Cupom Fiscal, onde demonstra 

seu nome, CPF, data da compra, que coincidem com os fatos; Razão pela 

qual, aliado ao convencimento motivado; REJEITO preliminar; No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, mormente porque 

não houve pedido da parte autora para instruir o processo em audiência. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do 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. Os autos 

estão aptos para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido 

na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Por 

oportuno, destaco que foi necessário a designação de audiência de 

instrução e julgamento, afim de colher mais elementos de prova; dilação 

probatória . Autor narra que no dia 20/09/2019 compareceu à empresa 

requerida situada na Avenida Rubens de Mendonça/CPA acompanhado de 

seu Genitor para proceder ao pagamento da fatura do cartão Havan, bem 

como para realizar novas compras como de costume. Aduz que ambos se 

separaram dentro da loja para pesquisar quais produtos iriam comprar, 

sendo que o requerente escolheu uma determinada calça e a colocou pelo 

ombro, percorrendo com a mesma pela loja a procura de seu pai, todavia, 

acabou deixando a calça no balcão, vindo a escolher outra calça. Traz em 

inicial que dirigiu-se ao provador para experimentar a calça a qual se 

encaixou melhor em sua preferência. Após encontrou-se com o seu 

Genitor em um dos Caixas da loja, procedendo o pagamento em dinheiro 

da Fatura do Cartão no valor de R$ 551,95 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e noventa e cinco centavos), bem como a compra de R$ 478,90 

(quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos) mediante crédito 

da loja. Alega que ao passar pelo balcão de pagamento, o requerente foi 

abordado por 2 (dois) Policiais Militares dizendo que teriam sido acionados 

via CIOSP pelo Gerente/responsável da Loja sob a alegação de que o 

requerente estaria tentando furtar uma calça do estabelecimento. Requer 

a condenação da ré por danos morais perpetrados no quantum 

equivalente de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais). 

A demandada por sua vez preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito 

aduz que o autor que a ação da polícia militar teria o violado moralmente, 

ocorre que mesmo que o autor tivesse provado suas alegações, a ré não 

pode ser responsabilizada por uma ação policial. Assevera que ao tratar 

da responsabilidade dos militares, observa que estes se sujeitam, de uma 

maneira universal, às mesmas regras aplicáveis aos demais servidores 

públicos, e estão sujeitos à responsabilização criminal e administrativa 

regidas pelos próprios estatutos. Em caso de prática de ato de 

improbidade administrativa, estarão sujeitos à lei específica. Se o autor se 

sentiu lesado com a ação policial da qual alega ter sofrido, deve acionar o 

Estado, legítimo guardião e responsável pelo referido direito; Autor 

impugna; Pois bem; Compulsando o processo, verifica-se que as provas 
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carreadas aos autos demonstram que razão assiste à parte reclamante, 

tendo efetivamente ocorrido um excesso no procedimento adotado pela 

preposta da reclamada, eis que expôs o reclamante a situação vexatória 

ao lhe imputar crime de FURTO, conforme consta no Boletim de 

Ocorrência. Designada audiência de instrução, foi colhido depoimento 

testemunha (Edinaldo Campos do Nascimento); onde confirma abordagem 

dentro da loja no autor; que foi acionada pelos funcionários da LOJA 

HAVAN; que ao identificar e indagar o autor; fez abordagem, e o conduziu 

para vestiário afim de evitar constrangimento; Foi quando, o autor lhe 

entregou os comprovantes de pagament’o feito naquele dia ; bem como 

atestou que não havia nada, nenhum objeto de furto com autor; Após, 

entregar seus documentos; foi abordado pelo pai do autor; que indagou 

oque estava acontecendo; Foi quando informou que foi acionado pela 

Loja, de que havia suspeita de furto; Ao abordar o autor no interior da loja, 

o conduziu ao vestiário; Que havia muito movimento de cliente da loja 

naquele dia. Ademais a requerida não trouxe qualquer prova em seu 

favor; possui inúmeras câmeras de vigilância dentro da loja, SENDO QUE 

DEVERIA TER APRESENTADO AS GRAVAÇÕES DO DIA E HORA DO 

FATO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. Não contrapôs o cupom 

fiscal e muito menos o B.O; apenas negando os fatos narrados pelo autor; 

Ora, não poderia a preposta acusar o Autor de ter cometido furto, quando 

esta não existia; pois o Autor demonstra que estava realizando compras 

com seu pai e comprova que efetuou o pagamento via cupom fiscal no 

valor R$ 478,90. Não está se dizendo que a Reclamada não possa 

AVERIGUAR as pessoas suspeitas no interior de sua loja; Mas que seja 

feita sem excessos. Contudo, deve se cercar dos cuidados. Após 

concretização da venda, não poderia abordar o Autor e acusá-lo de furto. 

. Destaco que a ré suspeitou do autor de tentativa de furto, acionando a 

Polícia Militar para realizar abordagem do mesmo no interior da loja 

HAVAN, estando provados, assim, os fatos constitutivos de seu direito, 

de conformidade com o que estabelece o artigo 333, I do CPC; O autor 

trouxe cupom fiscal demonstrando que de fato efetuou compras nas lojas 

HAVAN me data 20/09/2019 as 20:04h; Trouxe Boletim de Ocorrência, 

registrado em data 25/09/2019. “... Que após pagar as compras e passar 

pelo caixa os policias o abordaram e o levaram para banheiro, para ver as 

compras e suposta denuncia de furto de preposto da loja; No entanto, 

verifica-se que razão não assiste a parte Reclamada, haja vista que, 

embora afirme que não houve abordagem desrespeitosa ao Autor a 

própria alegação de sua preposta demonstra que os fatos ocorreram de 

forma diversa. A priori, importante consignar que a Reclamada é 

responsável pelos atos cometidos por seus prepostos, quando no 

exercício de sua função (Art. 932, inciso III do Código Civil). Destarte, 

destaco que o simples fato de imputar conduta criminosa à pessoa é apta 

a ensejar danos morais, pois acarreta aflição e insegurança ao acusado. 

Diante dos fatos, a situação concreta extrapola um mero aborrecimento ou 

um simples dissabor da vida cotidiana, caracterizando dano moral, que 

decorre da situação vexatória a que foi submetido à parte reclamante no 

interior da loja, na presença de outras pessoas, o que provocou, por 

óbvio, abalo extraordinário, severos constrangimentos, diversos do mero 

dissabor. Nesse sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INCÊNDIO. 

CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

"QUANTUM" MANTIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

decorrentes da conduta do demandado que teria caluniado a parte autora 

perante diversas pessoas, ao acusá-la de crime de incêndio, julgada 

procedente na origem. [...]. Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva 

exige-se a prova da conduta ilícita ou culposa, o dano e nexo causal a 

interligá-los. "In casu", a parte autora logrou êxito em comprovar, através 

do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, a pretensão do 

demandado de caluniá-lo, imputando-lhe o crime de incêndio, perante 

diversas pessoas. A conduta do demandado ocasionou humilhação e 

constrangimento aos autores, ultrapassando o mero dissabor, tendo em 

vista que o ato ilícito praticado pelo réu atingiu a honra da parte autora, 

pois levantou dúvidas acerca de sua idoneidade e de seu caráter ao ser 

acusada da prática de um crime, o que caracteriza evidente abalo moral 

indenizável, tratando-se de dano moral "in re ipsa". O "quantum" da 

indenização por dano moral não deve ser irrisório de modo a fomentar a 

recidiva, mas também não deve ser desproporcional ou exagerado de 

modo a acarretar o enriquecimento. No caso concreto, o montante da 

indenização pelos danos morais deve ser mantido em R$5.000,00 (...), 

tendo em vista que este valor representa contraprestação suficiente a 

compensar o dano sofrido e está estipulada dentro de patamares 

razoáveis. Precedentes. Não há se falar em condenação da parte autora 

por litigância de má-fé diante da ausência de conduta que justifique a 

condenação do "improbus litigator", por ausência de tipicidade de conduta 

à luz das diretrizes do art. 17 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA 

MONOCRATICAMENTE. (Apelação Cível Nº 70050734276, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em 26/03/2014). RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - OFENSAS VERBAIS - OFENSA A DIGNIDADE - PROVA 

SUFICIENTE A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENSEJADORA 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- A prova dos autos aponta que a recorrida foi submetida a 

situação vexatória por parte do recorrente. 2- Tendo a parte reclamante 

comprovado haver sido insultada pelo recorrente, o qual a constrangeu 

em seu lugar de trabalho, configura o abalo psíquico, uma vez que os 

fatos ocorreram na presença de diversas pessoas, o que provocou, por 

óbvio, abalo extraordinário, diverso do mero dissabor. 3- Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada 

na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso 

concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art .  46 da Lei  nº 9.099/95. (Recurso Inominado 

nº0020980-57.2015.811.0002 – 1ªTurma Recursal Temporária – Relatora 

Dra. Valdeci Moraes Siqueira – Data do Julgamento:12/07/2016). Conforme 

ficou demonstrado nos autos que a preposta da Reclamada imputou 

diretamente ao Autor o crime de furto ao acusa-lo de ter cometido, face 

abordagem policia PM no interior da loja. Desse modo, é devida a 

reparação extrapatrimonial pleiteada. Resta quantificar o dano moral. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Falsa acusação de furto em loja, acompanhada abordagem policial; 

situação constrangedora e vexatória que não pode ser justificada como 

simples averiguação de atitude suspeita Indenização fixada em quantia 

adequada à reparação do dano; Considerando que os fatos e as provas 

contidas no autos e orientando-me pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (quatro mil reais), servindo para compensar a parte 

reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em desfavor da 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, para CONDENAR o 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

AFASTO as preliminares arguidas; Sem condenação nos ônus 

sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para 

fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 
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para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Consigno 

que, após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento 

voluntário do débito e o demandante manifeste concordância com o 

depósito, defiro desde já o pedido de expedição de alvará. Publique-se I. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020645-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEISSEMAIRA SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por KEISSEMARIA SOARES DE OLIVEIRA em 

face do BANCO BRADESCARD S/A. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DAS PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL E 

INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, em sede de preliminar, a inépcia da 

inicial, pela ausência de interesse de agir e pretensão resistida. Pois bem. 

No caso em tela, vê-se que a irresignação do Autor diz respeito a 

negativação, à pedido do Réu, que julga ser indevida. Nesse caso, 

entendo pertinente o interesse de agir para solucionar a contenda, mesmo 

porque eventual legitimidade da negativação culminaria na improcedência 

do mérito do pedido, e não em sua extinção precoce. Ademais, o artigo 17 

do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciá44rio, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Tem-se, ainda, que o artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. Nenhuma das situações se encaixam no caso em tela. 

Assim, OPINO por afastar a preliminar de inépcia da inicial e ausência de 

interesse de agir. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, tem-se 

que o Réu suscitou o indeferimento da inicial, por entender inexistir extrato 

do Serasa aos autos. Nesse peculiar, OPINO por afastar o aludido pedido, 

uma vez que reconheço como legítimo o extrato do SPC Brasil, 

apresentado pelo Autor. Ademais, observa-se que o Réu não apresentou 

qualquer contraprova à existência ou não da negativação, ônus que lhe 

incumbia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superada a 

preliminar. Da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, principalmente considerando que a solução da demanda 

exige prova predominantemente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A Autora 

suscita suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 415,97 

(quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos), de origem do 

Réu, da data de 15/04/2019 ; que seria desconhecida pela mesma. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em atenção ao artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir inadimplência 

referente cartão do Bradescard. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. À defesa, a 

demandada afirma que a negativação seria exercício regular de direito, 

ante a existência do débito, e nega os danos morais. No entanto, 

analisando os autos verifico que o Réu não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou 

os respectivos comprovantes à defesa. Juntou, apenas, uma série de 

faturas, telas sistêmicas de forma unilateral e genérica, nenhuma dela 

correspondente ao valor negativado, ou ao contrato mencionado no 

extrato do Serasa/SPC. Assim, não se reconhece eventual exercício 

regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer 

atitudes transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação e contratação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa 

do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitima a 

negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por não 

propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora por débito cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação e contratação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Ora, 

restou incontroverso a negativação trazida aos autos; Diante que 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte Requerida não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito R$ 415,97 (quatrocentos e quinze reais e noventa e sete 

centavos), de origem do Réu, da data de 15/04/2019 , é medida que se 

impõe. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo 

Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do requerida, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações da autora, sequer legitima a negativação flagrantemente 

indevida. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 
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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. Nesse sentido, cito, inclusive, jurisprudência da Turma 

Recursal do nosso estado: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS 

CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM 

OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

-MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez 

que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação 

da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado 

nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta 

configurado. Manutenção da sentença em todos os seus termos. 

Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) 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. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de, 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da 

negativação – 15/04/2019 - e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. REJEITO A 

PRELIMINAR de do indeferimento da petição inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012557-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARITZA MUZZI CARDOZO PAWLINA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 27 de março de 2020. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por MARITZA MUZZI CARDOZO PAWLINA em face ÁGUAS CUIABÁ S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO; Antes 

de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré suscitou a necessidade de prova 

pericial no hidrômetro do Autor, o que afastaria a competência do juizado 

especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos autos, em 

concurso com as alegações das partes, são suficientes para a solução 

da controvérsia. A jurisprudência já entendeu que “nas ações que versam 

sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento e água, cabe à 

concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de 

medição, em razão da inversão do ônus da prova.” (DORIGATTI, Nelson. 

Recurso inominado n. 638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Maio 2018.) Assim, OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entendê-la 

imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Alega o Autor que a suspensão indevida do fornecimento 

perdura vários dias fazendo com que a reclamante e seus familiares 

repousem em casa de parentes para sanar suas necessidades básicas 

até o restabelecimento do fornecimento ou a aquisição de caminhão-pipa. 

Somente neste ano, o desabastecimento indevido perdurou vários dias, 

fazendo com que a reclamante adquirisse, reiteradamente, água potável 

para as necessidades cotidianas. Inconformada com má prestação de 

serviço, a reclamante contactou areclamada diversas vezes pelo telefone 

0800 646 6115 . Assevera que a reclamada informou que poderia 

amenizar a situação incômoda disponibilizando caminhão-pipa para a 

reclamante, porém quando foi solicitado nunca foi oportunizado, 

acarretando no dispêndio que a reclamada teve em adquirir água potável. 

Destaca que mesmo sem oferecer a prestação de serviço, a reclamada 

emitiu fatura no importe R$ 265,24 ,justo no mês em que a reclamante mais 

adquiriu água potável ao final requer indenização por danos morais; A 

requerida requereu preliminar de incompetência; Ausência de dano 

material e moral; aduz em síntese que não merece prosperar as alegações 

da parte Autora; não há que se falar em indenização por danos materiais, 

vez que a Ré não possui qualquer responsabilidade de ressarcir a Autora, 

tendo em vista que foi feita a oferta de caminhão pipa, porém a Autora 

optou em contratar de terceiros; Autora impugnou, ratificando os pedidos 

iniciais e pugnando a contestação; Eis síntese dos fatos Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O 

presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 

3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que 

o Autor à demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a 

hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual defero a 

inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. DO 

MÉRITO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a Ré nega a existência 

de danos morais, e afirma a Concessionária realizou vistorias no local, não 

sendo verificado a ausência de água, tampouco qualquer irregularidade no 

abastecimento de água no imóvel da Autora.; em todas as vistorias 

solicitadas pela Autora e realizadas com imediatidade pela Ré, não foi 

identificado nenhuma irregularidade nos serviços prestados por esta 

Concessionária, pelo contrário, em todas as vistorias, conforme 

comprovado, restou evidente que o abastecimento de água, bem como a 

pressão da água estava regular e dentro da normalidade. junta relatório de 

vistoria em, fotos ilustrativas do imóvel do autor. Pois bem. Apesar da 

negativa dos fatos pela Ré, entendo que o Autor logrou êxito em 

demonstrar à inicial os fundamentos de sua pretensão, bem como que não 

havia justo motivo para interromper o fornecimento da água, restando 

comprovado a prima facie que imóvel está inclusive desocupado naquele 

período, conforme demonstrado autos. A requerida anexa O.S gerada por 

desdobramento da OS 42070293. “ Cliente esta sem abastecimento a 10 
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dias e solicita abastecimento Pipa. Ciente dos procedimentos porem possui 

deficiência física solicita a verificação”;. O. S de vistoria no imóvel da 

autora que consta um rompimento de adutora no Santa Cruz; Observo 

também, que diante ficha cadastral, histórico de consumo e de pagamento; 

não consta pendências de faturas da autora; Razão pela qual não há 

justificativa pela ausência ou falta de fornecimento de água; Observa-se 

que o Autor demonstra residir no local, é usuário e cadastrado na ÁGUAS 

CUIABÁ sob a matrícula n.° 508619-1. Autora demonstra que somente do 

mês de setembro de 2019, fez uso de caminhão pipa, conforme recibo de 

empresa fornecimento caminhão pipa (AKITEM). E que mesmo sem 

oferecer a prestação de serviço, a reclamada emitiu fatura no importe R$ 

265,24 ,justo no mês em que a reclamante mais adquiriu água potável. 

Assim, pelo contexto processual, entendo que indevida de fatura de agua 

demonstradas pelo Autora no valor R$ 265,24 referente ao mês setembro 

2019, que a reclamante mais adquiriu água potável é incontroversa. 

Resta-nos averiguar se essa interrupção foi ilícita, e se subsidiou os 

danos morais. As empresas concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados. O 

abastecimento de água é considerado como serviço ou atividade 

essencial, consoante artigo 10, I da lei 7.783/89, e está diretamente ligado 

à efetividade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

preconizado no artigo 1º, III da Carga Magna. Não obstante ao objeto da 

lide, têm se que persiste razão ao autor .No caso em tela, a Ré não 

demonstrou qualquer suporte ao consumidor, seja com a prestação de 

informações claras e precisas sobre a interrupção da água, seja com o 

amparo às solicitações administrativas formuladas pelo consumidor, ou 

mesmo lhe transmitindo a segurança da qualidade da prestação de 

serviço. Não se vê na defesa e nos documentos a ela arrolados, apenas 

telas sistêmicas e faturas genéricas, qualquer conduta por parte da Ré 

para mitigar os danos causados pela interrupção de água que, em tese, 

deveria ser contínua. Friso que o requerido não juntou qualquer 

documento hábil para provar o uso do serviço pelo autor. Ressalto que a 

parte poderia juntar ao feito as gravações de atendimento telefônico, 

porém manteve-se inerte. Assim, OPINO por reconhecer o ato ilícito 

perpetrado pela Ré, nos termos do artigo 186 do C.C., posto que a conduta 

da Ré violou, flagrantemente, os preceitos basilares do direito do 

consumidor, em especial o direito à informação, e à prestação de um 

serviço adequado e contínuo, consoante se vê nos artigos 6º, III, VI e X. 

Ora, a Ré é responsável pela prestação de serviço adequado, aos seus 

consumidores, bem como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses, o que não se viu no caso em tela. Isso porque a Ré não 

demonstrou as reais razões para que não houvesse continuidade da 

prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido o consumidor com 

a qualidade exigida. Dessa feita, entendo que a Ré não cumpriu o seu 

ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Assim, entendo presente o 

nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção do fornecimento da água, sem explicações 

plausíveis ao consumidor, sequer atendimento qualitativo ou suporte, os 

danos não teriam se configurado. Dessa feita, OPINO por declarar a 

inexigibilidade do débito que subsidiou o corte da água, no valor de valor 

de R$ 111,07 (cento e onze reais e sete centavos), posto que referente à 

unidade consumidora cujo lançamento ocorreu 30m3(mesmo sem esse 

consumo) em virtude do Autor tem construído um salão comercial, mesmo 

havendo apenas um relógio. Conforme já exaustivamente decidido pelos 

tribunais: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA - MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de fatura de 

água , configurando exorbitância face a média de consumo do período, 

seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui 

ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a 

responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em 

demonstrar a legalidade das cobranças. (N.U 1015603-34.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Quanto aos DANOS MATERIAIS pretensos 

pelo autor no valor R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) referente aos 

caminhões pipa pagos pelo autor, de acordo com o artigo 42 Paragrafo 

Único do CDC, em sua forma simples, haja vista não ficar demonstrado 

cobrança de má-fé da requerida; razão pela qual ACOLHO 

PARCIALMENTE pedido de dano material; DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Nos casos de ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, nos mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação com mais liberdade como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

Ré, por se tratar de prestadora de serviço público, com base na teoria do 

risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que vier a 

causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por força 

do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que comprove fato de terceiro ou 

culpa exclusiva da consumidora, o que aqui não se verifica. Sob esse 

contexto, no tocante à indenização por danos morais, não se pode deixar 

de reconhecer que o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços de água pela Ré, bem como pelo atendimento deficiente ao 

consumidor, com a privação injustificada de serviço essencial, são fatos 

que indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, 

configurando efetiva lesão à personalidade. Em casos semelhantes, tem 

decidido a recente jurisprudência pátria: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – 

SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Restando comprovado que a concessionária de abastecimento de água 

procedeu à interrupção no abastecimento do serviço quando o 

consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do 

imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.(N.U 1000438-72.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) Consequentemente, 

RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o 

próprio desgaste do Autor com a cobrança indevida e interrupção 

imotivada do fornecimento da água. No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo à título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido, proporcionando um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Ademais, quanto 

à eventual argumentação no sentido que não teria sido comprovado pelo 

Reclamante o dano moral sofrido, vale ressaltar que é entendimento 

assente na doutrina e nos pretórios pátrios que o dano moral decorrente 

de falha prestação serviços por falta de fornecimento água bem como por 

ausência débitos. A jurisprudência, como não poderia deixar de ser, já 

asseverou que: “CÍVEL E CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA . SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA 

CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PROVA DOS DANOS 

MORAIS. DESNECESSIDADE. INTELIGENCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DA CONSUMIDORA. MÁ PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” (TJBA; Rec. 

109424-6/2007-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Sandra Inês 
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Moraes Rusciolelli Azevedo; DJBA 18/06/2009) grifos nossos. Ademais, 

não ficou demonstrado pela empresa requerida o envio de caminhão pipa. 

Pelo contrário autora que teve que arcar com 03 caminhões pipa para 

abastecer sua residência, conforme documentos trazidos inicial . Vale 

registrar ainda que a responsabilidade preconizada pelo código 

consumerista é objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato 

praticado ou aferição de dolo ou culpa, bastando que o defeito na 

prestação dos serviços tenha acarretado algum dano ao consumidora, 

momento em que surge o dever de indenizar, inerente ao risco da 

atividade. De fato, é cediço que a responsabilidade civil das 

concessionárias de serviço público é objetiva, nos exatos termos do artigo 

37, § 6º, da CF/88, que dispõe expressamente que “as pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderam pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Assim, diante do regime jurídico da 

responsabilidade objetiva, seja pela incidência do CDC ou da Constituição 

Federal, para surgir o dever de indenizar basta a existência da conduta, 

do dano e do nexo causal entre eles, sendo dispensável e mesmo inócua 

a aferição ou discussão acerca de culpa ou dolo do agente supostamente 

responsável. Por essa razão, configurado o dano moral, dados os 

prejuízos sofridos pelo Reclamante quanto à sua honorabilidade, pois toda 

a conduta irregular da Reclamada produziu ofensa moral à personalidade, 

não podendo ser tomado como mero aborrecimento por acontecimentos do 

cotidiano, impondo-se, via de conseqüência, a reparação pelo dano 

causado. Portanto, considerando que houve a falta de fornecimento de 

agua do reclamante, deve a reclamada arcar com as conseqüências daí 

advindas. Por outro lado, no que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam-se que para o seu justo 

arbitramento, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação 

da ofensa e de seus efeitos. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo Reclamante e seus familiares, que ficaram sem o 

fornecimento de água (bem essencial) por mais 10(dez) dias, foi 

resultante da conduta negligente referenciada da Reclamada, entendo que 

a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 1.000,00 (um mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou à Reclamante. DISPOSITIVO: Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o ato ilícito perpetrado 

pela Ré, CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS 

ao Autor, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. CONDENO a requerida em danos 

materiais no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) de forma 

simples, devendo ser corrigidos por juros 1% do desembolso e correção 

pelo INPC a partir da sentença; Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado Especial 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013528-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARI VASCONCELOS DANTAS JUNIOR REQUERIDO: 

AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta 

por ARI VASCONCELOS DANTAS JÚNIOR contra SANTANDER 

FINANCIAMENTOS S/A. Analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do 

CPC/15. O foco da contenda é a discussão sobre a qualidade dos 

serviços prestados pelas Ré, e suas responsabilidades na ocorrência dos 

danos morais e materiais suscitados pelo Autor. A demandada, na 

oportunidade defensiva, suscita alguma preliminares, sobre as quais 

passo a ponderar. De início, a Requerida alega a preliminar de Exclusão do 

polo passivo da SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A. No entanto, OPINO 

por NÃO reconhecer a aludida preliminar, pois se depreende das 

documentações acostadas pelo Autor, a responsabilidade da Ré para os 

fatos, as quais são mencionadas no contrato de intermediação de 

serviços de turismo. E, nesse sentido, a dinâmica do artigo 14 do CDC, 

atribui a todos a responsabilidade objetiva pelos danos causados, fundada 

na teoria do risco do negócio. Afastadas as preliminares, passo a análise 

do MÉRITO da irresignação autoral. O autor afirma que teve seu nome 

negativado no cadastro de proteção de crédito no valor de R$ 3. 997,64 

(três mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro 

centavos). A autora desconhece a dívida e ao entrar em contato 

administrativamente, tomou ciência que a dívida se refere a passagens 

aéreas com a empresa CVC. Relata o autor que em junho/2019 adquiriu 

passagens aéreas com a empresa mencionada, no entanto solicitou o 

cancelamento, por motivos de divergências nos horários, dano ciência a 

empresa por uma carta escrito a punho. Pleiteia a inexistência do débito 

negativado e danos morais 20 salários mínimos; O magistrado togado 

deferiu a liminar face constatar que autor comprovou, neste momento, o 

pagamento do débito; Designada Audiência de Conciliação e providenciada 

a citação das reclamadas, foi a audiência realizada, oportunidade em que 

não foi possível firmar acordo entre as partes. A SANTANDER 

FINANCIAMENTOS S/A., juntou Contestação arguindo preliminares e 

refutando todos os termos da inicial. É incontroverso que aplica-se à 

relação ora discutida as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do mesmo, independentemente de culpa. Sob esse aspecto, aduz a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO 

CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ATRASO DE VOO E 

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZOU PACOTE 

TURÍSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVADO – 

DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

– RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no artigo 14, caput do 

CDC, a agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da 

ação de indenização e responde solidariamente por falhas na prestação 

dos serviços incluídos no pacote comercializado, tais como translado e 

assistência ao consumidor. “(...) De igual forma, subsiste orientação da E. 

Segunda Seção, na linha de que 'a ocorrência de problema técnico é fato 

previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força 

maior', de modo que 'cabe indenização a título de dano moral pelo atraso 

de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, 

aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo 

prova de tais fatores' (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). (...)" (Quarta Turma, REsp 

n. 612.817/MA, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 8.10.2007). A 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 
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razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.[1] 

Consequentemente, a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO pelo deferimento nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. Ora, têm-se que a Autora demonstra que solicitou 

orçamento de viagem a agencia da empresa CVC; Que houve carta de 

cancelamento explicando o conflito entre os honorários necessitados pelo 

cliente e aqueles apresentados pela empresa motivaram o desacordo 

comercial e, por isso, restaria rescindido o contrato que sequer fora 

assinado. Essa carta fora enviada pelo autor no dia 24/07/19, às 19h49, 

conforme registra o inteiro teor da tratativa. Este Requerente em que pese 

ter cancelado, manifestando pessoalmente seu arrependimento, a 

situação estaria findada., Demonstra que, o “contrato” sequer chegou a 

ser formalizado não deveria gerar efeitos. Destaco, o requerente teve seu 

nome negativado, por um contrato que jamais realizara. E, apesar da 

inversão, na oportunidade defensiva, a Ré não apresenta fundamentos 

que desconstituíssem, modificassem ou extinguissem o direito do Autor. 

Não demonstra que os serviços prestados teriam sido à contento. Não 

trouxeram quaisquer documentos que demonstrassem que a empresa 

teria adotado posturas que pudesse vir a mitigar os danos sofridos pelo 

Autor. Sequer trouxe subsídio que respaldasse a responsabilidade de 

terceiros, razão pela qual entendo que a mesma foi omissa, principalmente 

nos deveres basilares de informação e transparência, preconizados pela 

Política Nacional da Relação de Consumo, no artigo 4º do CDC. Friso que 

não fora juntado o contrato celebrado entre as partes assinado pelo autor 

para formalizar a contratação. No ponto específico da responsabilidade de 

terceiro, a Ré assevera que a consumidora propôs a presente ação 

alegando que requereu o cancelamento das passagens adquiridas junto a 

CVC,. Isso porque a empresa ora peticionária apenas realiza o repasse 

dos valores que lhe é cobrado quando do cancelamento das passagens e 

dos serviços contratados. Que a empresa CVC realiza função de 

intermediadora, pois realiza pesquisas de preços, datas e horários e 

disponibiliza aos consumidores as melhores condições referentes à todas 

as companhias aéreas e hotéis. Outrossim, imperioso salientar que o 

consumidor demonstra incompatibilidade do contrato de compra e venda o 

que gerou o seu arrependimento. Restou incontroverso que a empresa 

CVC fez operação de crédito, pelo fato de ter sio orçado via boleto e 

parcelado; conjuntamente com a instituição financeira que autorizou o 

crédito das aquisições passagens, no valor de R$ R$ 3. 997,64 (três mil e 

novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos);Porém, 

autor não chegou assinar contrato, pelo arrependimento; E de outro lado a 

requerida não traz contrato assinado. Consequentemente, restam 

configurados os requisitos da responsabilidade civil, com o 

reconhecimento do ato ilícito perpetrado pelas Rés, em conjunto, quanto à 

falta de informações e assistências adequadas. Estando presente, 

portanto, o próprio nexo causal, quando as Rés, em conjunto, violam o 

artigo 6º, III do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado, as Rés 

não poderiam se escusar de indenizar o consumidor que sofreu danos 

ante a sua inércia, em prestar as informações de forma mais amplas 

possível, ou mesmo por não amenizar os danos. Mesmo porque, como é 

sabido, é direito do consumidor receber as informações e orientações 

necessárias sobre os aspectos que envolvam o contrato pactuado com a 

agência de turismo, porquanto é dever do fornecedor do serviço indicar 

ao consumidor, de maneira clara, a documentação necessária. E, no caso 

em tela, as empresa Ré não comprova culpa exclusiva do autor ou 

ausência de responsabilidade com a cobrança de uma valor já rescindindo 

e respectivamente negativado. Ressalta-se que embora tenha autor 

buscado cancelamento e comprovado, a empresas continuou lhe 

cobrando e negativando. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve 

falha na prestação do serviço das Rés, situação para a qual não 

concorreu o Autor que, inegavelmente, teve transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIAGEM INTERNACIONAL – 

EMBARQUE FRUSTRADO – ART. 14, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – 

RECURSO IMPROVIDO. É direito do consumidor receber as informações e 

orientações necessárias sobre os aspectos que envolvam o contrato 

pactuado com a agência de turismo, porquanto é dever do fornecedor do 

serviço indicar ao consumidor, de maneira clara, a documentação 

necessária para a sua viagem ao exterior. A fixação da quantia 

indenizatória pelo Juízo singular revela-se adequada, vez que arbitrada em 

atenção à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo 

pelo qual deve ser mantida.[2] Registra-se que esse ato ilícito perpetrado 

na falha de informações ao consumidor, lhe gerou danos na esfera moral, 

que ultrapassam a esfera do mero dissabor, pois expos o consumidor ao 

contratempo, quando, poderia ter agido para evita-lo. E, em se tratando de 

dano moral puro, não há necessidade da comprovação da repercussão 

patrimonial do dano, basta a sua ocorrência. Consequentemente, OPINO 

pelo reconhecimento do dano moral, razão pela qual sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do 

arts. 186 e 944 e seguintes do Código Civil. Definido o dano moral 

propriamente dito, e a responsabilidade solidária das empresas Rés, resta 

fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Como se 

sabe, a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. E, para o arbitramento justo, o juiz deve levar 

em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, como, também, a situação pessoal do ofendido, a gravidade do 

dano, sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o 

grau da culpa e de seus efeitos. No caso em espeque, analisando todas 

as circunstâncias que refletem no processo, tal como o comportamento do 

Autor e das Rés, e a patente falha na prestação dos serviços; a 

necessidade do aspecto pedagógico da penalidade, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Tal valor deverá ser arcado de maneira solidária pelas Rés. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não corresponda um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas que produzida na Ré impacto 

suficiente que as impeça de reincidir no comportamento. À título 

ressarcimento dos danos materiais, em mov. 23, a autora colaciona 

extrato de conta bancaria informando o reembolso dos duas parcelas, em 

18/07/19, no valor de R$ 919,69 (novecentos e dezenove reais e 

sessenta e nove centavos). Razão pela qual, não há como acolher pedido 

de ressarcimento, dado satisfação do pagamento pela demandada . 

DISPOSITIVO: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autor para, 

DECLARAR INEXISTENTE o contrato e o débito reclamado pela requerida 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para reconhecer o ato ilícito, e do consequente dano moral 

sofrido pelo Autor, nos termos do artigo 5º, V e X da CF, e artigos 186 e 

944 do C.C; CONDENO (BANCO SANTANDER); À REPARAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS causados ao Autor, na proporção de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), sob os quais que deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da restrição e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento. RATIFICAR e tornar definitiva a liminar concedida; REJEITAR 

as preliminares suscitadas pela demandada, consoantes os fundamentos 

outrora expostos; Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018666-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KIVYA RODRIGUES ESTEVAM (REQUERENTE)

RINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018666-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES, KIVYA RODRIGUES 

ESTEVAM REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por RINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES e KIVYA 

RODRIGUES ESTEVAM SALES em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S/A, PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta efetuou a compra de pacote de 

viagem com as reclamadas, que totalizaram R$ 3.134,97. Segue relatando 

que desistiu da viagem e que solicitou o cancelamento do pacote, quando 

já havia pago integralmente o pacote, sendo que as Reclamadas não 

devolveram o valor pago. Diante do exposto, requer indenização por 

danos materiais (reembolso), bem como a condenação da reclamada nos 

danos morais. Incontroversos a compra e o cancelamento do pacote. 

Contudo, em se tratando de típica relação de consumo, firmada por meio 

de contrato de adesão, incidem na espécie as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as 

clausulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 

51, inciso IV, da Lei 8.078/90). Tenho que é o caso dos autos, pois é 

incontroverso que o pedido de cancelamento do pacote se deu com 

antecedência da data programada para a viagem, isto é em tempo hábil 

para a nova comercialização do pacote. É cediço também que a cobrança 

de multa é válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade. 

Observa-se que as Requeridas não efetuara, a devolução dos valores 

pagos pelos autores, motivo pelo qual devem ser condenados a 

indenização por danos materiais. Todavia, entendo que deve ser efetuado 

o desconto de multa, diante do pedido de cancelamento pelos autores, não 

podendo todavia, ultrapassarem os limites da proporcionalidade tampouco 

se mostram excessivos a ponto de colocar o consumidor em desvantagem 

(CDC, Art. 51). Nesse sentido: CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO 

DE 25% DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. (CDC, Art. 

51). RECURSO IMPROVIDO. I. Não procede a alegação de legalidade da 

cláusula penal decorrente do cancelamento de pacote turístico, porquanto 

os percentuais estipulados em contrato (25% sobre o valor total dos 

serviços contratados: 10% de multa rescisória ? cláusula 4.1 e 15% de 

taxa remuneratória pela intermediação de serviços ? cláusula 4.2) à 

retenção a título de contraprestação, ultrapassam os limites da 

proporcionalidade e se mostram excessivos a ponto de colocar o 

consumidor em desvantagem (CDC, Art. 51). Neste passo, irretocável o 

percentual da cláusula penal fixado na sentença (10%), a abranger 

também a ?taxa remuneratória? dos serviços prestados (intermediação na 

compra de passagens aéreas), suficientes a cobrir os custos 

administrativos da recorrente, em especial porque a empresa não 

comprovou haver arcado com gastos superiores ao percentual ora fixado. 

Precedente: TJDFT, 2ª Turma Recursal, Acórdãos n. 927062 e n. 888274. 

II. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Custas e honorários pelo recorrente (10% do valor da 

condenação) (Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55) (TJ-DF 

07003571920188070007 DF 0700357-19.2018.8.07.0007, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

23/05/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Por outro lado, a reclamada deveria realizar o reembolso da 

diferença entre o valor total pago pelo pacote e o valor abatido da multa 

contratual e taxas administrativas, o que não demonstrou ter sido feito, 

posto que não houve a juntada de qualquer comprovante de depósito ou 

transferência bancária. No caso, embora possa ser reconhecido que 

houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Assim, não há que se falar em reparação por 

dano moral, porquanto não evidenciada qualquer ofensa ao direito da 

personalidade da parte autora. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as reclamadas, de forma 

solidária, a restituir para a parte autora do valor de R$ 2.090,00 (dois mil e 

noventa 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 assim o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021471-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BARBOSA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021471-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUSA BARBOSA MOURA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

proposta por NEUSA BARBOSA MOURA em desfavor de BANCO BMG. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 
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tenho que razão parcial assiste à parte autora. Rejeito a preliminar de 

incompetência deste juízo, tendo em vista que os documentos acostados 

aos autos são suficientes para o deslinde da ação. Inicialmente, afasto a 

prejudicial de mérito de decadência arguida pela reclamada, uma vez que 

não preenchido os requisitos autorizadores. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que fora depositado em sua conta bancária o valor de R$ 

2.769,25 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos) a título de um suposto empréstimo, todavia informa que jamais 

teria firmado contrato com a Ré. Com isso, requer a condenação da 

Requerida em verba indenizatória referente ao valor de R$ 207,55 

(duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) tendo esta 

importância sido despendida pela mesma para a realização da devolução 

ao requerido, bem como a condenação da reclamada em danos morais. 

Ocorre que, embora a parte autora tenha trazido aos autos documentos 

comprobatórios do negócio firmado entre as partes, a reclamada, por sua 

vez, trouxe apenas contestação com argumentos genéricos, não 

rebatendo especificamente qualquer das alegações da inicial, tampouco 

trouxe documentos hábeis a retirara legitimidade e a validade das 

alegações da peça exordial. Assim, restou demonstrada a lesão ao direito 

do autor, uma vez que há pagamento indevido a título de empréstimo que 

jamais foram solicitados pela mesma. Assim, considerando inexistência de 

elementos probatórios que afastem o direito da parte autora e, havendo 

verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação, para 

imediata cessação devolução do valor pago, é medida que se impõe. 

Conclui-se, portanto, que o banco reclamado agiu sem direito algum ao 

efetuar empréstimos em nome da parte Autora não contratados pelo 

reclamante, causando-lhe evidentes prejuízos, uma vez que privou-o de 

verba de caráter alimentar, sendo imperativo que responda de forma 

indenizatória pelos danos a que deu causa. Concluo ainda que a 

prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de 

indenizar a parte reclamante também pelos danos materiais a ela 

causados. Imperioso, também, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a indenização 

por dano material correspondente ao valor de R$ 207,55 (duzentos e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos), cobrado indevidamente da parte 

autora. Reputa-se assim existentes a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, o fato e o nexo causal, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.Friso que o 

requerido efetuou o desconto na conta do demandante, ocasionando o 

dano passível de indenização. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de declarar a 

inexistência dos débitos, condenando a reclamada ao cancelamento dos 

serviços contratos, bem como CONDENAR o reclamado ao pagamento ao 

autor da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano 

moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da 

citação; e ainda CONDENAR por danos materiais do valor R$ 207,55 

(duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a ser calculado em 

dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento, e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Consigno que, após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o demandante 

manifeste concordância com o depósito, defiro desde já o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016827-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISLAINE AYALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016827-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LISLAINE AYALA 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. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C LIMINAR movida por LISLAYNE AYALA em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Retifique-se o polo passivo, conforme requerido na peça 

de ingresso. 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. 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. Aduz a Autora a Requerente nunca realizou 

nenhum contrato com a Requerida, os contratos firmado foram com a UNIC 

e somente tomou ciência da correlação aos fatos a seguir após entrar em 

contato com a Requerida e solicitar esclarecimentos sobre o apontamento 

nos órgão de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. A Requerida em sua peça 
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contestatória informou que a Autora realizou acordo financeiro junto à 

instituição e não o cumpria, o que geraram as cobranças, acostando aos 

autos documentos comprobatórios, não sendo satisfatoriamente 

impugnados pela parte Autora. Partindo dessas premissas e diante das 

provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos delineados na inicial 

não restaram comprovados de forma inequívoca. É que a parte autora não 

comprovou o pagamento dos acertos administrativos em aberto. No caso 

em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que 

minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte 

demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a 

negativação levada a efeito pela reclamada. Não sem propósito, a autora 

não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020408-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020408-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUTEMBERG LEITE PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MEDIDA LIMINAR DE TUTELA 

ANTECIPADA INALDITA ALTERA PARS em face ENERGISA MATO 

GROSSO – REDE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. movida por 

GUTEMBERG LEITE PEREIRA em desfavor de ENERGISA S.A. 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. 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. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, que o desenvolvimento desta ação 

deve seguir o prisma da Legislação Consumerista, visto que a relação em 

estudo é de consumo, aplicando-se, maiormente, a inversão do ônus da 

prova (CDC, art. 6º, inc. VIII), principalmente considerando que o Réu, ora 

empresa contratada teria maior facilidade de comprovar a legitimidade dos 

serviços prestados ao consumidor. Assim, defiro a inversão do ônus. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que o demandado suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica nas datas de 05/12/2019, 08/11/2019 e 14/10/2019, porém aduz 

que as faturas foram devidamente quitadas. Pretende a parte reclamante 

reparação por dano extrapatrimonial em razão do corte do fornecimento 

de energia elétrica em sua residência. Por outro lado, verifica-se que 

inexiste documento hábil para comprovar a suspensão de energia, posto 

que o requerido juntou o extrato em que indica a ausência de suspensão 

do serviço, todavia, o demandante juntou apenas fotos de funcionários da 

empresa. Assim, entendo serem improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Se isso não bastasse, não restou demonstrado qualquer prejuízo 

ou dano sofrido pela parte Autora, desse modo, a ausência de outros 

elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito 

pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. Logo, no caso em tela, não restaram 

comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o 

art. 373, inciso I, do NCPC. 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). Revogo a tutela concedida no ID 27276535. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009925-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009925-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES em desfavor de TIM CELULAR 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 
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controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Retifique-se o polo passivo da demanda, conforme pleiteado na peça 

defensiva. Passo a analisar o mérito. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que é titular do 

acesso (65) 98100-0813, e afirma que foi cobrada em duplicidade em seu 

cartão de crédito. Com isso, requer a condenação da reclamada em danos 

morais e materiais. Assim, pode ser observado nos documentos 

acostados à inicial (ID 24403007) que restara demonstrado a cobrança em 

duplicidade em seu cartão de crédito que ocorrera de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, o que não fora satisfatoriamente impugnado pela parte 

Requerida, posto que sequer foram combatidas as provas as acostadas 

aos autos. De toda forma, restou incontroverso que a parte requerida 

cobrou em duplicidade os valores descritos na exordial. Assim, 

considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o direito 

da parte autora e, havendo verossimilhança em suas alegações, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Concluo ainda que a 

prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de 

indenizar a parte reclamante também pelos danos materiais a ela 

causados. Todavia, no caso, não restou configurada a violação aos 

direitos de personalidade da Reclamante, refletindo meros transtornos e 

dissabores cotidianos. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não vislumbro a existência 

de qualquer abuso da parte Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que 

o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, 

humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a 

higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos de danos morais. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, para condenar a Ré a pagar à Autora o 

valor de R$ 559,30 (quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta 

centavos), a ser calculado em dobro, relativo a repetição de débito, por se 

tratar de quantia paga indevidamente, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário 

após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste concordância com o 

depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018888-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VITORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT25693/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018888-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICENTE VITORIO DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VICENTE VITORIO DOS SANTOS em 

desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência dos 

consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que 

houve falha na prestação do serviço pela requerida, consistente no atraso 

de voo por mais de 10 horas, conforme pode ser observado no 

documento acostado junto ao ID 26636915, consequentemente, gerando 

desconforto e aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte 

Reclamada alega que o cancelamento do embarque ocorreu devido a 

problemas técnicos operacionais e que não cometeu qualquer ato ilícito 

indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade das alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o 

dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 
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MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais, a 

importância de 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019967-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR CAMILO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019967-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVAIR CAMILO PEREIRA REQUERIDO: VRG LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOVAIR CAMILO PEREIRA em desfavor 

de VRG LINHAS AEREAS S.A.. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência dos 

consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que 

houve falha na prestação do serviço pela requerida, consistente no 

cancelamento de voo de sua viagem, o que geraria um atraso de chegada 

ao destino em 38 horas, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos, conforme pode ser observado no ID 27098328. De outro 

lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à malha não programada e que não cometeu 

qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe elemento 

de prova que retire a validade das alegações e documentos juntados na 

inicial. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Julgo ainda 

procedente o pedido de dano material, tendo em vista a sua comprovação 

conforme ID 27098332. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar 

ao autor a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 
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reais) e o valor de R$ 1.422,73 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e 

setenta e três centavos) a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001254-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LORHAYNE LUIZA PEREIRA REU: CLARO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

c/c repetição de indébito proposta por LORHAYNE LUIZA PEREIRA em 

desfavor de CLARO S.A, Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que possui com a operadora requerida uma linha 

pré-paga n. (65) 99117-6676 e que efetuou uma recarga total de R$ 60,00 

em dezembro de 2019, no entanto não houve o desconto do plano 

PREZAO R$ 9,99 / semana. Sustenta que teve vários prejuízos de ordem 

moral pela ausência da ativação do plano por isso merece indenização por 

danos morais. Compulsando os autos verifico que a empresa reclamada 

não logrou êxito em demonstrar a descrição detalhada do plano contratado 

e da composição da fatura mensal, tampouco que a cobrança questionada 

pelo reclamante é inerente ao seu plano de telefonia. Assim, significando 

dizer que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato 

extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC. 

Portanto, a cobrança do débito referente aos serviços acima mencionados 

deve ser declarada com a condenação da requerida ao fornecimento do 

serviço contratado. Conquanto a empresa promovida tenha praticado um 

ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos serviços não 

possui potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos 

fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação de 

danos morais. Saliente-se que a cobrança indevida por si só se traduz em 

mero aborrecimento, visto que trivial e comum da sociedade moderna 

podendo ser e o foi suportado pela parte promovente. Aliás, a história 

revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi 

assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. A espécie não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento, mormente 

porque o conflito foi gerado com base em cláusulas contratuais que, por 

sua vez, encontra oscilação na jurisprudência pátria. Portanto, julgo 

improcedente o pedido de dano moral. Vejamos o entendimento dos 

nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO 

OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Narram os autores que contrataram viagem para Porto Seguro, através da 

requerida, em que o preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. 

Aduzem que durante o embarque e no retorno tiveram que efetuar o 

pagamento de cobrança adicional no valor de R$ 320,00 referente ao 

excesso de bagagem. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. 

Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, 

constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e 

fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, 

verifica-se que os autores não comprovaram fato constitutivo de seus 

direitos, tendo em conta que não demonstraram que sua bagagem não 

tenha extrapolado o limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes 

incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da 

viagem dos recorrentes, de praxe, cada passageiro tinha direito ao 

transporte de uma peça de... até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na 

ocasião da contratação, todas as informações referentes ao excesso de 

bagagem foram repassadas aos autores, sendo que os mesmos deveriam 

ter acessado as condições gerais do contrato, as quais estavam no site 

da agência de viagem. Assim, incabível a restituição do valor cobrado. 7. 

No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação 

vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de 

gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 8. Os 

fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 9. Ademais, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 

havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 10. 

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

29/11/2018). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido com 

a condenação da requerida ao fornecimento do serviço contratado e, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000736-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA CUNHA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA CUNHA em desfavor de 

TAM LINHAS AÉREAS S/A. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência dos 

consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que 

houve falha na prestação do serviço pela requerida, consistente no atraso 

de voo de sua viagem, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega 

que o atraso se deu em razão de readequação de malha aérea e que não 

cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. Ademais, o requerido não comprovou que a alteração 

ocorreu por caso fortuito ou força maior, sendo incumbência da parte 

provar o fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor. Assim, 

o dano moral decorrente do atraso do voo é presumido, e a 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 

causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015) 

Importante registrar que o demandante demonstrou que encontrava-se em 

tratamento de trombose (doc. juntado na exordial), assim, resta 

evidenciado o dano ocasionado pela empresa, que impediu a parte de 

chegar a seu destino dentro do horário contratado. Essas premissas 

forçam reconhecer que a procedência parcial dos pedidos é a medida que 

se impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a 

pagar ao autor a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado efetue o 

pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente manifeste 

concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de alvará. 

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019815-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MARTINS SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019815-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUVENIL MARTINS SOUZA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças e também 
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estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS movida 

por JUVENIL MARTINS SOUZA PINHEIRO em face BANCO BRADESCO S/A 

A parte autora requereu a inversão do ônus da prova. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão do requerente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos com a defesa, especialmente, 

Proposta de Adesão devidamente assinada pela parte Autora, não sendo 

impugnada a assinatura pela mesma. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre as partes, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante 

do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136, do FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que, caso o demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em 

julgado e, o requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, 

desde já, a expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se 

os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013610-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECIL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013610-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUECIL FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por MARIA LUECIL FERREIRA em face de SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA onde alega a Reclamante informa que solicitou o cancelamento do 

contrato, todavia, a Ré continua efetuando a cobrança. Em contestação, 

alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos serviços, 

bem como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, 

já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. A priori, retifique-se o polo passivo, conforme pleiteado 

na contestação. Afasto a preliminar de perda de objeto, tendo em vista 

que se trata de tela sistêmica, não havendo comprovação dos fatos 

alegados pela Requerida. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 
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OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. A parte Autora alega 

como fato constitutivo do seu direito, a ilegalidade das cobranças, todavia, 

não comprova em momento algum ter desembolsado as quantias 

informadas na exordial. Todavia, entendo que deve ser declarada apenas 

e tão somente a rescisão contratual dos serviços, diante da inversão do 

ônus. Quanto aos danos morais, não vejo como os fatos descritos na 

exordial tenham atingido os atributos da personalidade da autora a ponto 

de causar um dano moral indenizável. Logo, o mero aborrecimento 

verificado, sem qualquer outro desdobramento que possa ser atribuído à 

conduta da reclamada e capaz de causar lesão à honra, imagem, bom 

nome ou dignidade da pessoa, não se mostra suficiente para justificar uma 

satisfação de natureza pecuniária, devendo ser indeferido o dano moral. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Dessa forma, no caso vertente, não vislumbro que o 

ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a 

ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a 

ensejar a pretendida indenização por danos morais. Assim, não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causaria sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para tão somente DECLARAR a rescisão 

contratual entre as partes, 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, em não havendo manifestação das partes, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019727-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE SOARES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM OAB - MT25762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019727-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE SOARES VARGAS REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS proposta por 

RICARDO ALEXANDRE SOARES VARGAS em face de BANCO PAN S.A. 

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. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. O requerente aduz que não realizou contrato 

de empréstimo com o demandado, contudo a instituição financeira efetuou 

a transferência junto à sua conta bancária. Requer a repetição do valor 

pago, bem como a condenação do demandado em danos morais. O 

requerido apresentou defesa alegando não houve danos morais. Requer a 

improcedência da lide. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência 

deste juízo, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são 

suficientes ao deslinde do feito, não sendo necessária a realização de 

perícia. Analisando os autos, constato que a pretensão do autor não 

merece prosperar. Verifica-se que o Requerido acostou aos autos 

instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, não sendo o 

mesmo impugnado pela parte Autora. Em que pese às alegações da parte 

autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista 

que restou a relação jurídica entre as partes. In casu, não restando 

caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer 

prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência 

dos pedidos. Desta forma, no caso em tela, não restaram comprovados, 

de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, 

ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso 

I, do CPC, já que parte demandante não produziu qualquer prova que 

macule ou torne indevida a conduta da reclamada. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO 

COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE E 

CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO 

DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS 

ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008373425 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/03/2019, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/04/2019) Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016507-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR XAVIER DE VALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016507-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONAIR XAVIER DE VALES REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, CENTRO UNIVERSSITARIO 

UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por RONAIR XAVIER DE VALES em face 

de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e INSTITUTO DE ENSINO 

SUPERIOR DE CUIABÁ – FAC onde alega o Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece 

(ID 26273000). Em contestação, alega a Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Nota-se que a 2ª 

reclamada foi regularmente citada (ID 28212666), não apresentando 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Registra-se que em relação 

ao segundo requerido, embora revel, não ocasiona a presunção de 

veracidade das alegações do autor, pois o primeiro apresentou defesa, 

conforme preceitua o artigo 345, I, do CPC. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, as Rés devem ser 

responsabilizadas pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, as requeridas não trouxeram aos autos documentos que 

comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas sem assinatura que não provam que 

a Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Registra-se que sequer 

acostou aos autos contrato assinado pela parte autora. Portanto, tem-se 

que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração 

de inexistência de débito é medida que se impõe. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO as 

empresas rés de forma solidária ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o 

demandado efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o 

requerente manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a 

expedição de alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA (AUTOR)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001954-83.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por MARCIENIO FERREIRA DE FRANCA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Contestando a inicial, a 

empresa Requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No 

mérito, alega que o débito é legítimo, que não há qualquer irregularidade no 

consumo apurado. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. No que tange ao mérito tem-se que razão assiste ao 

Autor. Da análise dos autos extrai-se que a questão central da 

controvérsia se limita a definição sobre eventual erro na apuração do 

débito faturado pela empresa Requerida que estão sendo discutidos na 

esfera administrativa. A parte autora alega que não concorda com os 

valores das faturas dos meses fevereiro a maio de 2019, já que estão 

muito acima da média de consumo de sua unidade consumidora e requer a 

condenação da Ré ao pagamento de dano moral em razão do corte 

realizado no fornecimento de energia elétrica. Debota-se pelos 

documentos acostados à inicial que a Autora ingressou junto ao PROCON, 

sendo designado pericia no local, todavia, a Requerida fora em outro dia 

não acordado com a parte Autora. Todavia, ao arrepio da lei, a Requerida 

suspendeu o fornecimento da energia no dia 19.12.2019, ficando 

suspenso até dia 20.12.2019, conforme documentos acostados pela 

Requerida. Para acolhimento da defesa, era imprescindível que a 

fornecedora demonstrasse que a irregularidade do medidor de energia 

elétrica foi causada pela Autora, sendo esta causa determinante de 

faturamento a menor do serviço prestado. Ausente tal demonstração 

torna-se imperativo o reconhecimento de que a cobrança é indevida. 

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona em entender 

que havendo suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

serviço essencial, é cabível indenização pelos danos morais sofridos. 

Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL ? RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA ? RGE ? Responde a concessionária do serviço 

público de fornecimento de energia elétrica pelo defeito na prestação. Tal 

acarreta a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco 

administrativo. Exegese do art. 37, § 6º da CF. Dano emergente e nexo 

causal devidamente demonstrados. Indenização devida. Lucro cessante e 

dano moral. Indemonstrados. Negado provimento ao apelo e ao recurso 

adesivo. (TJRS ? APC 70010312296 ? 10ª C.Cív. ? Rel. Des. Luiz Ary 

Vessini de Lima ? J. 10.03.2005) Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. É o 

caso dos autos, onde a parte Autora em decorrência do ato ilegal 

praticado pela Ré, sentiu-se constrangida pela suspensão de energia 

elétrica em sua residência, o que demonstra, por si só, a perturbação e 

desassossego suportados. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua 

reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição 

Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Portanto, vê-se que a 

pretensão do Autor merece acolhida, passa-se a fixação do quantum. No 

que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Assim, no caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, 

caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL DETERMINANDO-SE o refaturamento das faturas que se 

encontram em aberto até a presente data com base na media dos últimos 

12 meses e CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% a.m., a partir da negativação e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o pagamento do 

débito e o demandante manifeste concordância sobre o montante, 

determino, desde já, a expedição de alvará em favor da parte demandante. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019294-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019294-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIANA AMORIM DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por DIANA AMORIM DE SOUZA em desfavor de 

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
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ÁGUA E ESGOTO. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Da análise dos autos extrai-se que a questão central da controvérsia se 

limita a definição sobre eventual erro na apuração do débito faturado pela 

empresa Reclamada no imóvel do Reclamante, na conta da fatura 

referentes ao mês de Outubro de 2019. A parte Reclamante alega que não 

concorda com os respectivos valores já que estão muito acima da média 

de consumo de sua unidade consumidora. Em plano oposto a Reclamada 

não fora juntado aos autos o TOI, sendo imprescindível no caso, conforme 

a Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 que 

assim disciplina, vejamos “Art. 111. Constatada a violação dos 

equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha 

induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados 

os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da 

CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do 

USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da 

unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 

encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; IV - efetuar, quando 

pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e 

requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à 

segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do 

medidor; V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas 

diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios 

descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados: a) aplicação de 

fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de 

medição; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos 

completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de inviabilidade de 

aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo 

será determinado através de estimativa com base nas instalações da 

UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - efetuar, quando 

pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do 

consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de 

duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do 

HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.” Portanto, 

como o requerido não emitiu o TOI, não há como demonstrar eventual a 

irregularidade no consumo. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE 

Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade 

objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Exegese do art. 37, § 6º 

da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados. 

Indenização devida. Lucro cessante e dano moral. Indemonstrados. 

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. (TJRS ? APC 

70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 10.03.2005) 

Ademais, vislumbra-se descabida a cobrança de valores foram cobrados 

de forma desproporcional, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Presentes os requisitos necessários à caracterização 

do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, a contribuição do autor para a ocorrência do evento danoso e 

outros 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 no pedido inicial para o fim de 

DECLARAR determinar o refaturamento das contas dos meses de outubro 

de 2019 com base nos últimos doze meses; CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos 

morais ocasionados, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual 

– STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um 

por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., 

e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. 

MANTENHO A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA no ID 

26812359. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Consigno que, caso o demandado 

efetue o pagamento voluntário após o trânsito em julgado e, o requerente 

manifeste concordância com o depósito, defiro, desde já, a expedição de 

alvará. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020347-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REGINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020347-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERICA REGINA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERICA REGINA SILVA 

em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para o 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Passo a analisar o mérito. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da negativação. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. Em defesa, a 

Reclamada demonstrou que a parte autora possui vínculo jurídico com a 

mesma, o que pode ser atestado pelos documentos trazidos com a 

defesa, especialmente, Proposta de Abertura de Conta devidamente 

assinado pela parte Autora, o que não fora satisfatoriamente impugnado 

pela mesma. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014918-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014918-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURILIO 

HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 1014069-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ROBERTA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018653-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021413-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE APARECIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLA CHRISTIE RIBEIRO JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MAGALHAES COUTINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008632-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SEMPIO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022453-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CAROLINE BARBOSA DE SOUZA (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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013576-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 568 de 696



Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS WAINER (AUTOR)

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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022385-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MILENI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para que proceda ao pagamento do acordo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020950-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO (REQUERENTE)

BRUNO MENEZES SOUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021207-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN SALDANHA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 569 de 696



BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 48 horas, promova a 

QUITAÇÃO do valor das custas, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014699-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014639-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE LIMA 02731619112 (REQUERIDO)

F A G LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GISELIA 

SILVA ROCHA Endereço: Rua Tizius, 08, Quadra 37, CONDOMÍNIO 

BELVEDERE, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-854 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

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

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1014639-25.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: GISELIA SILVA ROCHA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO REQUERIDO: 

ADRIANO DE LIMA 02731619112, F A G LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - 

ME CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013413-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002714-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALETICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014928-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA GONCALVES LOSCHI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014928-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 570 de 696



FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: CECILIA MARIA GONCALVES 

LOSCHI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1020681-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014929-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANIA LUCIA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014929-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: LIZANIA LUCIA COSTA 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: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014930-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014930-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 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: 1014935-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONY CESAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014935-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONY CESAR 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1021287-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA FATIMA DA SILVA FORTES (EXECUTADO)

ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DIAMANTE II Endereço: RUA A, 311, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL DIAMANTE II, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021287-55.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.978,10 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / 

Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

DIAMANTE II ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA, ROSANA 

FATIMA DA SILVA FORTES CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020828-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003337-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADRIELE 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUA APIACÁS, CASA 65, JARDIM 

RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-378 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

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

descritas. PROCESSO N. 1003337-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ADRIELE RODRIGUES DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANNY PAULA SILVA 

CORREA YOSHINARI REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021638-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA FIGUEIREDO DA LUZ OAB - MT24456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015426-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE ALMEIDA PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER MAIA DA COSTA OAB - MT26500/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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA VACCARO OAB - PR44467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAINE NAYARA BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005592-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016625-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL HAKIM KHALIL OKDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIA SIMONE ESSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ABDEL HAKIM 

KHALIL OKDE Endereço: RUA SANTIAGO, 159, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-628 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016625-48.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.709,88 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ABDEL HAKIM KHALIL OKDE 
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ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

EXECUTADO: LIRIA SIMONE ESSI CUIABÁ, 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014950-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU MIRANDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014950-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGEU MIRANDA 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1020343-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY NERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018393-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015779-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004048-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (AUTOR)

PAULINO PAIVA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014959-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014959-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

RIBEIRO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1014961-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FERNANDES DA SILVA MALHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARRYETH SANCHES FERNANDES OAB - MT27936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

 

PROCESSO n. 1014961-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDE 

FERNANDES DA SILVA MALHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARRYETH SANCHES FERNANDES POLO PASSIVO: ASSOCIACAO DE 

PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021892-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA FALCAO (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))

 

Procedo à intimação da parte, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

ou a ocorrência da hipótese prevista no § 2º do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022448-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID REBECCA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019378-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBARO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021961-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021348-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

RONIEL APARECIDO BRAGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DIAMANTE II Endereço: RUA A, 311, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL DIAMANTE II, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021348-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.444,65 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / Execução, 

Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: MICHELLE 

DE OLIVEIRA COSTA, RONIEL APARECIDO BRAGA CUIABÁ, 30 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011276-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DIEGO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014716-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARILZO 

JOSE DA SILVA Endereço: RUA BOA VISTA, 951, - DE 1977/1978 A 

2103/2104, AGUA VERMELHA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 
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na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014716-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARILZO JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022379-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003930-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUSMAO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003905-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS GERAIS EDUCACAO SA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente impugnação à contestação, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017813-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GARCIA CRIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP E TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CAMILLA 

GARCIA CRIADO Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, - DE 8345 A 10747 - 

LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1017813-76.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.839,26 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, 

Acidente Aéreo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CAMILLA GARCIA CRIADO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A., TRIP E TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS 

LTDA - EPP CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018811-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GONCALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022031-50.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NEVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008584-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACY DE ARRUDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022117-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022276-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021857-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANDRADE FILHO (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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022226-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022252-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022376-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022232-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OIL GUILHERME AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021131-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE CECILIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MONALISSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020894-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANACLETO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020755-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020963-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIANE SANTANA FORTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CLAIR DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057709-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-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))

 

Procedo á intimação da parte, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente impugnação à contestação, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013072-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIDE TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014982-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014982-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1004127-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014983-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISSON SOUZA DE ALENCAR (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)

 

PROCESSO n. 1014983-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERISSON SOUZA 

DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1000342-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDYR LUCAS SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013614-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON CARLOS MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014989-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACINTO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014989-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

JACINTO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

BANDEIRANTE ENERGIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015441-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FIGUEIREDO ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURIEL RAMOS DIAS CORREA OAB - MT26394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DA CRUZ (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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VIANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020381-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR PINTO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013861-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMILSON MARCELO SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014994-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISLAINE MATOS RAMOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014994-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAISLAINE 

MATOS RAMOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1021706-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMELO ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY KAROLAYNY SILVA REZENDE DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020194-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILLER CARDOSO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BERNARDINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022237-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015006-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015006-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURACI ALVES 

MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015007-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORAES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015007-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

MORAES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015008-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015008-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE DE 

SOUZA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1013959-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RODRIGO DE CAMPOS NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Executado(a): Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) 

VIVO S.A.: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 

523 de seguintes do CPC), conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013959-74.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Assinatura Básica Mensal, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: R$ 39.920,00 ( ) 

REQUERENTE: JONATHAN RODRIGO DE CAMPOS NICOLETTI Advogados 

do(a) REQUERENTE: RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

MT23763-O, GRISIELY DAIANY MACHADO - MT13744-O REQUERIDO: 

VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, do 

CPC). CUIABÁ, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RAUL 

KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL DE ARRUDA LUZ (AUTOR)

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))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FRANCISCO PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021118-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LERGINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021141-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MORAES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARGUELHO CENTURION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015035-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015035-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015036-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINA ANTONIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015036-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLINA 

ANTONIA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO DA 

CRUZ SANTOS, YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER POLO PASSIVO: 

LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015040-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1015040-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE 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: 8ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 

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: 1015041-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FRANCA BANDEIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015041-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAIS FRANCA 

BANDEIRA FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON DE 

ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1015042-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RAMALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015042-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIAS RAMALHO 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

8ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000028-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000028-03.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:LAURA 

FERREIRA LISBOA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002318-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002505-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500692-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE FATIMA COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500692-05.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINA DE FATIMA COLOMBO, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O Município de Cuiabá pede 

seja observado o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - 

RPV, em deferência à Lei n.º 5953, de 23 de junho de 2015. Referida 

norma, à qual foi atribuída vigência imediata, foi publicada no dia 

1º/07/2015 - Diário Oficial Eletrônico do TCE n.º 655 A ação em epígrafe 

possui registro de trânsito em julgado da sentença condenatória no dia 

25/11/2014. (ID 256844 - certidão). A execução teve início no dia 

24/07/2015. Nesse contexto aplica-se o teto estabelecido na Lei Municipal, 

pois se considera que só não serão alcançados pelo novo limite de 

pagamento à RPV aqueles processos cujo trânsito em julgado e o início da 

execução tenham se efetivado antes da publicação da lei, o que não é o 

caso dos autos. A propósito a posição do Supremo Tribunal Federal: E M E 

N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL 

CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO 

EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO 

LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 

3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES 

JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO 

JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO 

POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO 

DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS 

OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM 

FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE 

PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, 

COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM 

EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL 

MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL 

QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA 

AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 

POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO 

ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO 

COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não 

representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença 

mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do 

grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a 

execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. 

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE 

EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB 

A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO 

PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO 

DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - 

O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado 

Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, 

social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 

direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse 

mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou 

órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A 

essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se 

respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 

amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 

Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público 

(o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 

próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 

definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os 

fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 

devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 

contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 

anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, 

frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais 

favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até 

então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS 

DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras 

constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não 

permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 

2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em 

pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º). Precedentes. (RE 601914 

AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 

25-02-2013). g.n. Sobre o tema necessário observar que pende de 

julgamento no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário n.º 

729107/DF ao qual foi reconhecida repercussão geral, in verbis: 

APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE 

DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA 

INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA 

SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a 

controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição 

de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a 

medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência 

de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão 

atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 

26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 

PUBLIC 20-03-2015 ). Nesse contexto, acolhe-se a manifestação do 

executado para determinar que pagamento do credito seja efetivado 

observando aplicabilidade da lei municipal n.º º 5953, de 23 de junho de 

2015. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049483-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SCARULIS JUNIOR (AUTOR(A))
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MANOEL MESSIAS DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERTO EMANUEL LIMA MENDES (AUTOR(A))

REGIANY FRANCA ALVES TORTORELLI (AUTOR(A))

QUEZIA VICENTE PEREIRA (AUTOR(A))

GUSTAVO CHENINI RIBEIRO (AUTOR(A))

FABIULA PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

LINO LEITE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ESTELA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

LAERCIO DAVILA DA SILVA (AUTOR(A))

EMERSON BALDUINO MACEDO (AUTOR(A))

JUANN GLEYSON QUEIROZ DE MELO (AUTOR(A))

THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA (AUTOR(A))

ANTONIO VENANCIO TORTORELLI NETO (AUTOR(A))

JOSE LEALDO DOS ANJOS FILHO (AUTOR(A))

DANIELLE CRISTINA MENDES DE SOUSA PULCHERIO (AUTOR(A))

KARITA GIOVANNA LOPES SILVA (AUTOR(A))

DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES (AUTOR(A))

JULIE DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA (AUTOR(A))

SEBASTIAO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

JOAO FRANCISCO ANACHE LEITE (AUTOR(A))

HENRIQUE PRAEIRO CARVALHO (AUTOR(A))

SAULO LUCATELLI (AUTOR(A))

RODRIGO DO VALE MASCARENHAS (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI (AUTOR(A))

TELMA JAKELINE GREICY KIRCHESCH CASTRILLON MENDES (AUTOR(A))

AFFONSO MORAES ARMIGLIATTO (AUTOR(A))

SIDNEI RUDOLF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1049483-12.2019.8.11.0041 AUTOR(A) :  AFFONSO MORAES 

ARMIGLIATTO, ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI, ANTONIO 

VENANCIO TORTORELLI NETO, DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA, 

DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES, DANIELLE CRISTINA 

MENDES DE SOUSA PULCHERIO, EMERSON BALDUINO MACEDO, ESTELA 

PEREIRA DE SOUZA, FABIULA PEREIRA DE ANDRADE, GUSTAVO CHENINI 

RIBEIRO, HENRIQUE PRAEIRO CARVALHO, JOAO FRANCISCO ANACHE 

LEITE, JOSE LEALDO DOS ANJOS FILHO, JUANN GLEYSON QUEIROZ DE 

MELO, JULIE DA SILVA LEITE, KARITA GIOVANNA LOPES SILVA, 

LAERCIO DAVILA DA SILVA, LINO LEITE DE ALMEIDA, MANOEL MESSIAS 

DIAS PEREIRA, PAULO SERGIO SCARULIS JUNIOR, QUEZIA VICENTE 

PEREIRA, REGIANY FRANCA ALVES TORTORELLI, ROBERTO EMANUEL 

LIMA MENDES, RODRIGO DO VALE MASCARENHAS, SAULO LUCATELLI, 

SEBASTIAO DIAS DE MOURA, SIDNEI RUDOLF, TELMA JAKELINE GREICY 

KIRCHESCH CASTRILLON MENDES, THIAGO JOSE RESPLANDE LIMA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-sede AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO com pedido de 

LIMINAR proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. As partes 

autoras são também impetrantes do Mandado de Segurança PJe n.º 

1018472-67.2016.11.0041, que se encontra em trâmite na 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. O feito foi 

distribuído por dependência aos autos do MS supracitado e veio a este 

juízo em razão da decisão declinatória de competência proferida pelo juízo 

da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. O juízo 

fazendário declinou ao argumento de que prepondera sobre a conexão a 

competência absoluta, pelo valor da causa, do JEFAZ. Relata a petição 

inicial que: “A presente Ação de Nulidade e o Mandado de Segurança nº 

1018472-67.2016.11.0041, que se encontra em trâmite na 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá), guardam 

conexão entre si. Pois, a causa de pedir e o pedido da Ação de Nulidade 

são os mesmos da causa de pedir e do pedido do Mandado de Segurança 

que tramita nesse juízo: nulidade da normatização da escala de plantão. 

Enquanto o Mandado de Segurança nº 1018472-67.2016.11.0041 busca a 

nulidade da Instrução Normativa nº 01/2016-CPCT/POLITEC, a presente 

Ação de Nulidade busca a nulidade da Instrução Normativa nº 

001/2018/CPCTPOLITEC/SESP/MT. Não obstante, tratam-se de atos 

administrativos com o mesmo conteúdo. Mais do que isso. Tratam-se de 

atos administrativos literalmente idênticos. Constituindo cópia fidedigna um 

do outro, como verdadeiro bis in idem sobre o mesmo objeto: normatização 

da escala de plantão. Apenas com as numerações diferentes. Assim, 

como forma de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, requer o 

trâmite da presente Ação de Nulidade no mesmo juízo que tramita o 

Mandado de Segurança nº 1018472-67.2016.11.0041. ” (g.n.). 

Compulsando os autos verifica-se que objetivam os autores que na ação 

em epígrafe seja declarada a nulidade de ato administrativo editado 

posteriormente, contudo, de conteúdo idêntico, ao ato que sofre controle 

no mandado de segurança em tramitação na 3ª Vara Fazendária. 

Desataca-se, além da identidade de conteúdo da causa de pedir e 

pedidos, que os autores da presente ação também são impetrantes do 

mandado de segurança. Consultando o sistema PJE verifica-se que o MS 

citado não teve julgamento de mérito. Estabelece o CPC/2015: Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; (destaquei). Sabe-se que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 

(CPC/2015 - Art. 55). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob 

a égide do CPC/73, já vinha sinalizando que o juiz deveria dar 

interpretação com significativa amplitude para identificar ações conexas. 

Vejamos: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). (g.n.) Com a vigência do Código de 

Processo Civil 2015, além de manter-se a redação original do art. 103 do 

CPC (correspondente ao 55 no código novo), criou-se uma nova 

possibilidade de reunião de processo, ainda que sem vínculo de conexão 

que vem descrita no § 3º do art. 55, nos seguintes termos: § 3º Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (g.n) Sobre a novidade 

legislativa Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece: “ Novidade 

significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no § 3º do artigo 

em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo não 

conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias, caso sejam decididos separadamente (diferentes juízos). A 

reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita pelo Superior 

Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do conceito de 

conexão (STJ, 1ª Seção, CC 55.584/SC, rel Min. Luiz Fux, j.12/08/2009, Dje 

05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar de identidade de 

causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações análogas(...)”. g.n. 

No caso dos autos, seja pela conexão, seja pela potencial aplicação do 

disposto no § 3º do art. 55 do CPC/2015 há que se determinar a reunião 

dos processos, no juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública - onde tramita o 

Mandado de Segurança. De modo que, sob a égide do CPC/2015, foi 

correta a providência adotada pelo autor da ação em epigrafe e impetrante 

do MS. Nessa circunstância, à compreensão deste juízo era de se ter 

observada a regra de distribuição por dependência. Ademais, o argumento 

de que a competência do JEFAZ é absoluta e impede a distribuição por 

dependência não pode ser imposta no caso concreto, haja vista que para 

o mandado de segurança a competência é também absoluta das varas 

fazendárias, haja vista que por vedação expressa contida na Lei 

12.153/09, não pode a ação mandamental ser julgada nos juizados 

fazendários, de modo que não é possível a reunião dos processos neste 

juízo. Sendo assim, segundo a orientação do STJ, sobrepõem-se uma das 

competências absolutas, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE 

DEMANDAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA EM DETRIMENTO 

DA COMPETÊNCIA RELATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a 

jurisprudência desta Corte Superior, "a modificação da competência é 

exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, 

portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja 

vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção 

expressa de imunizá-las de qualquer modificação, sequer por força de 

conexidade" (REsp n. 1.687.862/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 19/9/2018, DJe 24/9/2018). 2. Havendo conexão entre 

as demandas ou uma prejudicialidade externa, impõe-se a reunião dos 
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processos, a qual deverá ocorrer no juízo em que preponderar a 

competência, que, no caso vertente, será a competência absoluta em 

detrimento da competência relativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt 

no REsp 1655993/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) ” g.n. De fato, a reunião 

poderia ocorrer neste juízo não fosse o fato de que a competência para o 

mandado de segurança também é absoluta. Desse modo, o que se tem no 

caso concreto é a concorrência entre juízos que detém, por razões 

diversas, competências absolutas. Segundo o STJ impõe-se a reunião dos 

processos, a qual deverá ocorrer no juízo em que preponderar a 

competência. Nessa perspectiva parece que não há como negar a 

competência da Vara Fazendária, nesse caso, absoluta para o mandado 

de segurança impetrado pelo autor e outros que visam desconstituir ato 

administrativo de idêntica natureza e conteúdo do atacado na ação 

declaratória em epígrafe. Ao que parece, segundo a orientação do STJ, 

não está inviabilizada a reunião de processos, contudo, na concorrência 

entre competências absolutas deve seguir a regra da prevenção. Pelas 

razões expostas, reconhece-se e declara-se a incompetência do 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar a 

ação em epígrafe e SUSCITA-SE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

em face do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do art. 66 do 

Código de Processo Civil/2015. A decisão servirá como ofício ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Distribua-se com a cópia integral dos autos para instrução 

do Conflito de Competência indicando-se, no ato de cadastramento, os 

interessados (autor e réu). Intimem-se as partes acerca da decisão e, 

após a juntada da certidão relativa à distribuição, intime-se para ciência do 

número do conflito de competência. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504658-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar certidão original de crédito, objeto da lide, nesta 

Secretaria.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001022-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM.”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004188-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004181-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502966-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0024976-82.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G TOMBINI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 0024976-82.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:G TOMBINI & CIA 

LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO UMBELINO NETO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 0029646-32.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE RAFAEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0029646-32.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:NOE RAFAEL DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LÚCIA RICARTE POLO 

PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 0022802-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODITA DE ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA OAB - MT14818/O (ADVOGADO(A))

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0022802-61.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:LEODITA DE 

ARRUDA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUENNE OLIVEIRA 

DE SOUZA BORGES, KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 0044102-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERACI BOTELHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0044102-79.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ERACI BOTELHO 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 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: 0008303-82.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008303-82.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:IVAILTON 

FIGUEIREDO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0020105-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020105-72.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:DARLENE 

FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI POLO PASSIVO: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0042496-55.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL BARBOSA ADELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0042496-55.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:DORGIVAL 

BARBOSA ADELINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0007556-59.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIA VIEIRA DE MIRANDA LEITE (AUTOR)

CRISTINA CAPISTRANO DE SOUSA FERRARI (AUTOR)

FRANCISCA DA SILVA DUARTE (AUTOR)

TEREZINHA JESUS BASTOS RIGO (AUTOR)

GILDETE RIBEIRO LIMA (AUTOR)

MANOEL DE ARRUDA (AUTOR)

CRISTIANE FONSECA DA SILVA (AUTOR)

ELIANA GLORIA DAS NEVES (AUTOR)

MARIVETE DO CARMO ARRUDA GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0007556-59.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ANTONIA VIEIRA 

DE MIRANDA LEITE e outros (8) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0023197-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0023197-58.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA ROSA 

RODRIGO PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIR BLEMER DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 14:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0027370-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT12175-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0027370-91.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:HENRIQUE 

FRANCISCO DE PAULA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDVALDO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 1009333-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009333-75.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a 

audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de lei 

(leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão 

pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0042615-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA MALHEIROS PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0042615-74.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ELVIRA 

MALHEIROS PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAIMY SHELITTA 

PIRES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1009352-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009352-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MERVILE HORTON DUTRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

autora expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço 

que a audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de 

lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, 

razão pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0028257-46.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0028257-46.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:BENEDITO DE 

MORAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO RIPOLI 

BIANCHI POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1011711-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011711-04.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DONIZETE FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança com pedido de tutela de urgência. Indefere-se o pedido 

de tutela urgência de exibição de documento em razão da sua 

dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 12.153/09. 

Aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de conciliação. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Kanul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008270-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008270-15.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIVA MARIA FORTES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Aguarde-se em secretaria até a 

realização da audiência de conciliação. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011728-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011728-40.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WASHINGTON LUIZ ALVES 

DO NASCIMENTO VITORIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de 

urgência. Indefere-se o pedido de tutela urgência de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0012811-71.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0012811-71.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:GILMAR GOMES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR GOMES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1009318-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA OAB - MT25720/O (ADVOGADO(A))

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009318-09.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LISANIL DA CONCEICAO 

PATROCINIO PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO Vistos, etc. Aguarde-se em secretaria 

até a realização da audiência de conciliação já designada. Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000277-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000277-18.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CESAR ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 
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expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a 

audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de lei 

(leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão 

pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

a realização da audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019379-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA PEREIRA CARPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036057-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

C. P. M. (REU)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019425-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033085-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NONALVA FERREIRA DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019478-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ARLENE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010939-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010939-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANE FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADEDE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA c/c RESTITUIÇÃO 

DE VALORES e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” na qual a parte autora 

pretende a repetição do valor descontado no periodo de 2018 a 2019. A 

parte autora pleiteia: “a) A concessão antecipação de tutela inaudita altera 

pars conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

para determinar que o requerido se abstenha de continuar a descontar 

percentuais de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo 

Estado de Mato Grosso a título de ”Cargos comissionados e/ou de 

confiança” do Autor, até o julgamento final do presente. E, acaso Vossa 

Excelência entenda necessário, requer, com lume no poder geral de 

cautela previsto no artigo 297, do CPC, que seja fixada astreinte de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento;”. g.n. Através da 

juntada dos documentos dos IDs. 24677250 e 24677249, verifica-se que a 

parte autora não apresentou ficha financeira atualizada até a data da 

distribuição, demonstrando, portanto, que a cobrança ocorreu apenas no 

período referenciado. De modo que, atualmente, não há a cobrança 

acusada de imprópria. Verifica-se que não subsiste objeto ao pedido de 

liminar, haja vista que a própria parte requerente informa que o desconto 

só ocorreu em período certo pretérito, não há supressão vigente, portanto. 

Ante o exposto, declara-se prejudicado o pedido de liminar, dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora 

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

Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão 

geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a 

restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, 

vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 589 de 696



Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se 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'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro 

Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]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).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005176-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005176-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON CAMPOS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0019547-37.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0019547-37.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:EDUARDO 

FRANCISCO DA SILVA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 1019514-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LUCIA SILVA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011502-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE ARAUJO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011156-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SPADACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021070-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

JUAREZ CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016444-51.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACILENE CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016444-51.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:MOACILENE 

CRISTINA DA CONCEICAO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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
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Processo Número: 1021072-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA ROCHA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021114-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AUGUSTA DERKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021119-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CELINA VITCOV RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001931-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA (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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001931-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA 

FONSECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

MTPREV não foi citado, pois não encontra-se devidamente cadastrado no 

polo passivo, apesar de estar indicado na inicial. Converte-se o julgamento 

em diligência e determina-se à secretaria que promova a inclusão do 

MTPREV no polo passivo e posterior citação com as advertências legais, 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa (artigo 9º, da Lei 12.153/2009). Vindo a defesa, à impugnação. 

Intimem-se as demais partes. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0029433-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0029433-60.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA 

TEREZINHA DE MACEDO POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 1014945-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT12749-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1014945-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARELISE 

SPIESS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0048989-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRES CALDAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0048989-09.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ALCENIRES 

CALDAS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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
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Processo Número: 0032188-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO PAPAZIAN (AUTOR)

MANOEL LUIZ DA FONSECA FILHO (AUTOR)

VERONICE DE SOUZA MAGALHAES (AUTOR)

PATRICIA GALILEI (AUTOR)

EDIO LUIS COSTA (AUTOR)

ISOLINA CHAVAGLIA PIMENTEL (AUTOR)

DENYSE BATISTA ANGELINI (AUTOR)

IARA GUANAYNA MACHADO DE FRANCA (AUTOR)

HELENA RODRIGUES FREITAS (AUTOR)

VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

PROCESSO n. 0032188-57.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:DENYSE 

BATISTA ANGELINI e outros (9) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN JACKSON COSTA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014667-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, manifestar sobre o ID. 29659084, no de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0017649-86.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PECHIM NEIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0017649-86.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS PECHIM NEIVA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 

09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0035951-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0035951-37.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:ODILSON 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SULAMYRTHES MARIA DA 

SOLEDADE RIBEIRO, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, ANTONIO JOAO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0014061-47.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA LOPES MARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA LOPES MARAN OAB - MT6372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0014061-47.2006.8.11.0041 POLO ATIVO:ZELIA LOPES 

MARAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ZELIA LOPES MARAN POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001791-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001791-74.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001049-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE LAMONICA FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001049-83.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO DE LAMONICA 

FREIRE EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° 

do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado 

no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001551-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CORREA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001551-22.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WALDEMAR CORREA DE 

MORAES EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002832-47.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MARTA FELICIANO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES OAB - MT20823-O 

(ADVOGADO(A))

JOELMA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT17016-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002832-47.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LENITA MARTA FELICIANO 

CABRAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001459-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRENE SULENE FREITAS GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001459-78.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SIRENE SULENE FREITAS 

GARCIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000217-16.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CREUZENI DA SILVA GOMES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039580-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCENIL DE AMORIM E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARCE VERA AVILA OAB - MT26575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039580-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARLUCENIL DE AMORIM E 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de id. 30107286 Intime-se a parte autora para cumprir o 

determinado no id. 29307953, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502593-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SOARES DE FRANCA (REQUERENTE)

ANTONIO SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502593-71.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO SANTOS COELHO, 

ANTONIA SOARES DE FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O processo encontra-se com sentença transitada em julgado 

e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502471-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENEDITO DAUBIAN (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502471-24.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIO BENEDITO DAUBIAN 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002567-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002567-74.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001786-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001786-52.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002019-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002019-49.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002014-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002014-27.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002568-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002568-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002016-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002016-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001868-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001868-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001785-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001785-67.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002005-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002005-65.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001999-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001999-58.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002018-64.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001977-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001977-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001788-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001788-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001787-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001787-37.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 
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data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002000-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002000-43.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001997-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001997-88.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001783-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001783-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001759-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001759-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001782-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001782-15.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502000-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502000-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIZABETH RODRIGUES 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002015-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002015-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502045-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MIRANDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 596 de 696



JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502045-46.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALAIDE MIRANDA DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Retifique a 

secretaria no sistema PJe a fase processual para cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte autora para cumprir integralmente o despacho 

de ID 9459264, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000949-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000949-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042012-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1042012-42.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA 

ROCHA, ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA REU: JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda a petição 

inicial. Promova a secretaria a atualização do polo ativo para substituir os 

requerentes pelo espólio de José Abílio Manso Raimundo da Rocha,CPF 

195.429.844-72, quanto a qualificação do inventariante aguardar a juntada 

do termo. Intime-se a parte autora para juntar aos autos o termo de 

inventariante regularizar a representação processual e realizar a 

qualificação completa dos litisconsortes, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000626-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000626-89.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILUCE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001782-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001782-83.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIR OLIVEIRA DA CUNHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013942-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013942-04.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIONOR TEIXEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014573-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1014573-45.2020.8.11.0001 AUTOR: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR GERAL DO MT 

PREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0503054-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503054-09.2015.8.11.0001 REQUERENTE: PAPELARIA DUNORTE LTDA - 

EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença relativo a condenação em honorários 

sucumbenciais em sede de Recurso Inominado. O ESTADO DE MATO 

GROSSO, ora exequente, apresentou cálculo no ID 24567922. Intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do montante atualizado, advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 10%, de 

acordo com o CPC, art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". 

Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001449-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001449-34.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIEGO RAFAEL LANZARINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

certificado nos autos, mesmo após ser intimado o exequente deixou de 

apresentar certidão original no cartório a fim de ser expedido oficio 

requisitório ou precatório. Sendo assim, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504088-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY FERNANDA DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504088-53.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GLEICY FERNANDA DA SILVA 

ARRUDA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504334-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504334-15.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: TONI DA COSTA FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se o 

pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo pedido não foi 

deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o disposto no art. 22 

parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de honorários 

contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o contrato de 

honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou 

precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque caso o 

exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, pois, 

que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Após o processamento do alvará, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501127-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GOMES DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501127-42.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDEVINO GOMES DE PINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento do valor principal por 

meio de precatório. No tocante aos honorários sucumbenciais, 

processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013198-88.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIRE DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013198-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSINEIRE DOS SANTOS 

PEREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Turma Recursal, para quererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501284-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501284-49.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: R. A. DE LIMA - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506109-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0506109-02.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXANDRE SILVA BRASIL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002426-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002426-26.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para 

apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504119-39.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504119-39.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIZEU GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão de id. 30550753, bem 

como para que apresente dados bancários de pessoa física para deposito 

dos honorários contratuais de acordo com o contrato juntado nos autos, o 

qual foi base para o cálculo referente a tributação, no prazo de 5 dias. 

Cumpra-se. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500706-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ALBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500706-52.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIDIO ALBERTO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501150-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501150-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 
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etc. Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, 

de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002449-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002449-46.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELITA SENA DE AMORIM 

REICHENBACH REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se 

as partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para quererem 

o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501070-58.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERON BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501070-58.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: APARECIDA CERON BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002476-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002476-52.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para 

apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500588-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIS PEGORARO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500588-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXIS PEGORARO DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500805-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE AZEVEDO AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500805-22.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA DE AZEVEDO AGUIAR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de id. 30110543. Intime-se a parte exequente para apresentar seus 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem 

manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502758-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SANTANA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502758-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR SANTANA PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500854-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LOPES TESOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500854-63.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE LOPES TESOURA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de id. 30108844. Intime-se a parte exequente para apresentar seus 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem 

manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500100-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500100-87.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA SOUZA MOTA 

CABRAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504234-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504234-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA SIMONE RAMOS 

BARROS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o 

artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505281-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505281-69.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento 

do valor principal por meio de precatório. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500482-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0501695-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURO UEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501695-24.2015.8.11.0001 REQUERENTE: AURO UEITE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento do valor principal por meio de precatório. No 

tocante aos honorários sucumbenciais, processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002576-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002576-07.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503754-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503754-82.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO ANTONIO DIAS DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para que apresente dados bancários de pessoa física para 

deposito dos honorários contratuais de acordo com o contrato juntado nos 

autos, o qual foi base para o cálculo referente a tributação, no prazo de 5 

dias. Cumpra-se. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500454-83.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VALERIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500454-83.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARLOS VALERIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503380-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARCIA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503380-66.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARILZA MARCIA DUARTE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500828-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500828-31.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS GODOY REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido de destaque 

da verba honorária no percentual pactuado entre as partes no contrato 

juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula Vinculante 47 do 

STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Intime-se a parte exequente para 

apresentar certidão original no cartório a fim de ser expedido ofício 

requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504226-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FERREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504226-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: IZAIAS FERREIRA LOBO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

no contrato juntado nos autos a fim de que seja cumprida a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Intime-se 

a parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de 

ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000909-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI RIBEIRO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDINALI AERE OAB - 052.768.308-60 (REPRESENTANTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000909-15.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELI RIBEIRO DE ASSIS 

REPRESENTANTE: ELAINE CARDINALI AERE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido de destaque da verba 

honorária no percentual pactuado entre as partes no contrato juntado nos 

autos a fim de que seja cumprida a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Intime-se a parte exequente para 

apresentar certidão original no cartório a fim de ser expedido ofício 
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requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504162-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504162-10.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CLEBER PEREIRA ROCHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido ofício requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503077-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503077-52.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDRESSA LIMA COELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502280-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502280-76.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO CASARIN DE 

SIQUEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Expeça-se o necessário para o processamento do pagamento por 

precatório. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000638-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000638-40.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido ofício requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Após, expeça-se o necessário para o 

processamento do pagamento por precatório. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014856-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUSTAVO MOREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014856-68.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIEGO GUSTAVO MOREIRA 

DE FREITAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMPRESA CUIABANA DE 

SAÚDE PUBLICA Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial do 

Município de Cuiabá para que se manifeste, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos, e especificamente sobre sua legitimidade passiva. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0021525-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0021525-83.2010.8.11.0041 REQUERENTE: VANIR BENEDITO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. Promova a secretaria a retificação 

da fase processual. A sentença foi reformada. Provido o recurso do 

reclamado. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

dias, sobre o cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, ao 

arquivo. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA ALBRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001739-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON FERREIRA ALBRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Pedido de tutela de 

urgência já apreciado. intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação,no prazo de 15 dias. Após conclusos para a sentença. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SENA NECKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005343-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PRISCILA SENA NECKEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002199-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO NONATO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

ANA IARAJU FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT7990/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002199-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SEVERINO NONATO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001979-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001979-67.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004797-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004797-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo 

pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o 

disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de 

honorários contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o 

contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque 

caso o exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, 

pois, que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Após o processamento do alvará, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007662-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

REGINALDO ZEFERINO DA ROSA (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

CELSO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO DIAS LEAO (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 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0007662-84.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:REGINALDO 

ZEFERINO DA ROSA e outros (5) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007333-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PINTO (REQUERENTE)
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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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007333-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004651-18.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO BONFIN (TESTEMUNHA)

NATALIA DOS SANTOS TEIXEIRA BONFIN (TESTEMUNHA)

CRISTIANO FERNANDES RIBEIRO BONFIN (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUNELLI BONFIN SUTIL OAB - PR64658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 0004651-18.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:JOAO RIBEIRO 

BONFIN e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECIR 

LUNELLI BONFIN SUTIL POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0050879-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOARES ALVES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0050879-80.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:DANIELA 

SOARES ALVES CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREI 

TEIXEIRA COSTA TAKAKI, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0019865-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HEINEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0019865-49.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:INGRID HEINEN 

POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0043568-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENEDITA CAROLINA FRANCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0043568-38.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:NAIR BENEDITA 

CAROLINA FRANCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503062-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

EMILDA SOUSA RIOS (EXEQUENTE)

MARIA DA PENHA FAGUNDES (EXEQUENTE)

NILZA IVO LEITE NUNES (EXEQUENTE)

OSVALDO ZANGESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503062-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIA LOPES DA SILVA, 

EMILDA SOUSA RIOS, MARIA DA PENHA FAGUNDES, NILZA IVO LEITE 

NUNES, OSVALDO ZANGESKI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, § 6° do Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005062-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005062-32.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:CARMELITA 

PENHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAINA MIRANDA DE 

ALCANTARA, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/07/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015034-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

MANOEL MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

PROCESSO n. 1015034-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

MENDES DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALTAIR 

BALIEIRO, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0000290-89.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ MARINHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILDO PINHEIRO DE SOUZA OAB - GO40209 (ADVOGADO(A))

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000290-89.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA DA PAZ 

MARINHO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARILDO PINHEIRO 

DE SOUZA, RERISON RODRIGO BABORA POLO PASSIVO: INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 30 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: 0055331-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR CLOTILDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIA RIBEIRO LEANDRO (REQUERENTE)

ROSEMAR CANDIDA MARTINS LOPES (REQUERENTE)

MARILZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEBORA CRISTINA PARDINHO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

CELMA CYNARA DE FIGUEIREDO BARROS (REQUERENTE)

DEBORA AIRES (REQUERENTE)

KATIA CINIRA MONTEIRO LISBOA SILVA (REQUERENTE)

ROZINALVA BARBOSA TAKAGI (REQUERENTE)

RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0055331-70.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ADENIR 

CLOTILDES DE ARRUDA e outros (10) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS POLO PASSIVO: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/07/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 30 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: 0023518-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI OAB - MT12727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 0023518-88.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA ADEVAIR 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO LUIZ 

JEVINSKI POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 30 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056581-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA CURSINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1056581-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANGELA MARIA PEREIRA 

CURSINE REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV REPRESENTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual 

a parte autora postula: “(...)C - Seja deferida a Tutela Antecipada sem 

oitiva da parte contrária, no sentido de que o agente administrativo 

responsável pela folha de pagamento deixe de efetuar o desconto do 

Imposto de Renda IMEDIATAMENTE. (...)”. Em síntese diz que foi acometida 

de neoplasia maligna, é aposentada e teve negado o pedido de a isenção 

de imposto de renda. O artigo 3º da Lei 12.153/09 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Quanto a cobrança dos valores retroativos 

demonstradoo interesse da parte autora e, embora não conste dos autos 

a cópia do requerimento administrativo para a paralisação do desconto de 

IR após a confirmação da doença integrante do rol, verifica-se que o laudo 

da perícia técnica acostado ressalvou que a pericianda não comprou a 

manutenção do tratamento para neoplasia que é doença que autoriza a 

isenção. No caso a própria perícia oficial impede a realização de pedido 

administrativo, em conclusão que se dá de forma equivocada, haja vista 

que não se exige a contemporaneidade dos sintomas para concessão da 

isenção. A propósito: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA 

NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. 

CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação 
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das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia 

cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se 

tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a 

contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na 

hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o 

agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para 

fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, 

não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou 

a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente 

editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora 

exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à 

manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a 

demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da 

recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 

1713224/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) Desse modo tem-se que cabe à 

autora demonstrar a existência da doença não importando se utilizou 

exame realizado quando da constatação. Por outro lado, cabe a junta 

médica avaliar se os exames são suficientes a confirmar o alegado 

diagnóstico, sendo indevido impor validade a exames médicos para esse 

desiderato. No caso a junta médica não contestou o CID elencado no 

atestado do médico particular o que tornou incontroverso o diagnóstico. 

Se há dúvida da junta médica de que a pericianda, em algum momento, foi 

acometida de moléstia que lhe assegura o direito à isenção, então poderá 

solicitar novos exames complementares que possam comprovar o quadro. 

No entanto, no caso dos autos a informação não permite identificar que os 

peritos oficiais tenham dúvida quanto a existência da doença, mas tão 

somente que o quadro atual não demonstra a manutenção, o que, a teor 

da jurisprudência consolidada pelo STJ, é irrelevante para o 

reconhecimento do direito. Nesse contexto, ante o risco de se ter, em 

tese, supressão indevida de verba de natureza alimentar, entende-se que 

estão presentes os requisitos próprios ao deferimento da tutela. A 

probabilidade do direito evidencia-se aparente na documentação 

acostada, a qual demonstra, em tese, doença indicada no rol a que alude a 

Lei 7.713/98 e o desconto de IR nos proventos de aposentadoria da 

autora. O risco de agravamento do dano decorre da manutenção do 

estado atual na qual a parte autora continuará a sofrer supressão salarial, 

em tese, indevidamente. Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela 

provisória para determinar a suspensão provisória de descontos de 

imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, paciente 

diagnosticada com neoplasia maligna, no prazo de 15 dias, sob pena de 

imposição de multa. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo relativo aos valores retroativos que pretende 

cobrar,devidamente atualizados, até o ajuizamento da ação, de acordo 

com o índices próprios aplicáveis à Fazenda Pública, Após apresentação 

do cálculo, designe-se audiência de conciliação, intime-se acerca da tutela 

deferida e cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETHULLY CAETANO PAULA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001924-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): KETHULLY CAETANO PAULA DE 

CARVALHO REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

29449793, sob o fundamento de que houve vício por extinção indevida, 

por se tratar de verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular 

do processo. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter 

atendido os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDOMAR DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013566-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): IDOMAR DE SOUZA ROCHA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

requerente em desfavor da decisão proferida no id. 29169642, sob o 

fundamento de que houve vício de omissão e contradição, por não ter sido 

levado em consideração a retroatividade da aplicação de lei mais benéfica, 

sendo tal sentença proferida com legislação prejudicial à pretensão. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição por 

deixar de servir aos interesses da parte embargante, portanto, a decisão 

deve ser combatida por recurso próprio. A inexistência de vício (art. 

1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE 

os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS REIS CAMPOS EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002074-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ALESSANDRA DOS REIS 

CAMPOS EVANGELISTA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 29469748, sob o fundamento de que houve vício 

por extinção indevida, por se tratar de verba trabalhista, requerendo o 

prosseguimento regular do processo. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em vício por não ter atendido os requisitos processuais, portanto, 

não há que se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados 

se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de 

vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002965-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002965-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIA DE OLIVEIRA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 29485887, sob o 

fundamento de que houve vício por extinção indevida, por se tratar de 

verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular do processo. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011864-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PAULA RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011864-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MONICA PAULA RIBEIRO SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 29505432, sob o 

fundamento de que houve vício de contradição e omissão, por não ter 

aplicado o entendimento acerca da prescrição trintenária sobre o FGTS e 

demais subsídios, decorrentes da continuidade contratual. Verifica-se que 

o dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em omissão por se tratar de revisão do mérito, 

portanto, não há que se falar em divergência quanto aos precedentes 

apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A 

inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. 

Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SILVANA PINTO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000055-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELENICE SILVANA PINTO 

MOREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

29482761, sob o fundamento de que houve vício por extinção indevida, 

por se tratar de verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular 

do processo. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter 

atendido os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001937-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLENE LUZIA DE ANDRADE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001937-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERLENE LUZIA DE ANDRADE 

GOMES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

29493814, sob o fundamento de que houve vício por extinção indevida, 

por se tratar de verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular 

do processo. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter 

atendido os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021241-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMA BENEDITA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021241-43.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADELMA 

BENEDITA SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração 

uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo requerente em 

desfavor da sentença proferida no id. 29495168, sob o fundamento de 

que houve vício por extinção indevida, por se tratar de verba trabalhista, 

requerendo o prosseguimento regular do processo. Verifica-se que o 

dispositivo da sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não 

havendo que se falar em vício por não ter atendido os requisitos 

processuais, portanto, não há que se falar em divergência quanto aos 

precedentes apresentados se a decisão não atendeu a pretensão do 

reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014382-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICIAS FREDERICO LONDON GOMES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014382-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): NICIAS FREDERICO LONDON 

GOMES SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em desfavor da sentença proferida no id. 

29495148, sob o fundamento de que houve vício por extinção indevida, 

por se tratar de verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular 

do processo. Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter 

atendido os requisitos processuais, portanto, não há que se falar em 

divergência quanto aos precedentes apresentados se a decisão não 

atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000483-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DE MORAES MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000483-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): VANUZA DE MORAES MARINHO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os presentes 

embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus pressupostos 

de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios interpostos pelo 

requerente em desfavor da sentença proferida no id. 29496987, sob o 

fundamento de que houve vício por extinção indevida, por se tratar de 

verba trabalhista, requerendo o prosseguimento regular do processo. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter atendido os 

requisitos processuais, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se a decisão não atendeu a 

pretensão do reclamante. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a 

rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011869-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011869-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA REGINA COSTA 

MARQUES PAIXAO REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 29496952, sob o fundamento de que houve vício 

por extinção indevida, por se tratar de verba trabalhista, requerendo o 

prosseguimento regular do processo. Verifica-se que o dispositivo da 

sentença está nos exatos limites do pedido inicial, não havendo que se 

falar em vício por não ter atendido os requisitos processuais, portanto, 

não há que se falar em divergência quanto aos precedentes apresentados 

se a decisão não atendeu a pretensão do reclamante. A inexistência de 

vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os presentes embargos de declaração. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001817-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação reclamatória de pagamento de acertos rescisórios e declaração de 

nulidade de ato administrativo proposta por RONALDO DA COSTA 

MARQUES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o 

restabelecimento do pagamento integral da estabilidade financeira, assim 

como das diferenças relativas ao período de 01/2018 a 07/2019 no valor 

de R$ 17.523,18 e do retroativo referente ao período de 26/09/2012 a 

01/04/2013 apurado em R$ 5.841,48. Citado, o requerido não compareceu 

à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. I- PRELIMINAR DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

requerente pretende o recebimento da verba denominada estabilidade 

financeira relativa ao período de 26/09/2012 a 01/04/2013 no valor de R$ 

5.841,48. Importante frisar que não trata-se de parcela relativa a “acerto 

rescisório” para o qual o prazo prescricional inicia-se com a 

aposentadoria, mas de diferença de verba denominada estabilidade 

financeira concedida através da Portaria SMGE nº 003/2013-EF de 

16/01/2013. Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932: "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." 

Como a presente ação foi proposta em julho/2019, em respeito ao prazo 

prescricional quinquenal em favor da fazenda pública, ACOLHE-SE a 

preliminar de mérito da prescrição da pretensão autoral em relação ao 

pedido de pagamento da diferença da estabilidade financeira do período 

de 26/09/2012 a 01/04/2013; e, passa-se à análise dos demais pedidos. II- 

MÉRITO Cingem-se os autos à possibilidade de se conceder ao autor o 

pagamento da estabilidade financeira integral e das diferenças apuradas 

após sua aposentadoria. A Lei Municipal nº 2.642/88 em seu art. 2º, previu 

o que vem a ser estabilidade financeira, assegurando ao servidor público 

a manutenção da vantagem inerente à função gratificada ou cargo em 

comissão exercido por mais de 10 (dez) anos. A Lei Complementar nº 

93/2003 (Estatuto do Servidor Público Municipal) ao extinguir a estabilidade 

financeira, assim dispôs, no art. 193, in verbis: “Art. 193 Fica extinta no 

serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva 

incorporação prevista na Lei 2642, de 26 de dezembro de 1988 e suas 

modificações. § 1º Fica garantido, no entanto, o direito a estabilidade 

financeira e a incorporação proporcional, aos servidores que até a data 

da publicação da presente lei, contarem com tempo igual ou superior a 05 

(cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função 

gratificada no município de Cuiabá, garantindo-lhes a proporção de 10% 

(dez por cento) por cada ano integralmente contado. § 2º O direito 

proporcional previsto no parágrafo anterior, restringe-se a percepção 

pecuniária pelo servidor durante a atividade e inatividade, podendo o 
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servidor optar entre o vencimento ou subsídio do seu cargo ou o 

vencimento ou subsídio do cargo comissionado ou função gratificada que 

tenha exercido por no mínimo 02 (dois) anos. § 3º Considerar-se-á 

adquirido o referido direito proporcional, ao tempo em que o servidor 

completaria 10 (dez) anos de cargo comissionado ou função gratificada; 

independente de nele estar provido após a promulgação da presente lei; e 

somente àquela data poderá optar pelo direito e pela respectiva percepção 

pecuniária, devendo o mesmo cumprir igualmente jornada de total 

dedicação ao serviço. § 4º Os Servidores que adquiriram estabilidade 

financeira na vigência da lei de que trata o caput deste artigo perceberão 

o seu vencimento e 100% (cem por cento) do DAS ou Função Gratificada 

correspondente. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 125 de 14 de 

junho de 2005).” A estabilidade financeira da Lei Municipal nº 2.642/88 foi 

extinta do serviço público municipal pela Lei Complementar nº 93/2003, que 

por sua vez, previu a possibilidade de incorporação proporcional do 

instituto aos servidores que até a data da publicação da lei contassem 

com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em 

cargo comissionado ou função gratificada. Desse modo, para aquisição da 

estabilidade financeira proporcional deveria o autor, em 2003, contar com 

05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função 

gratificada no município de Cuiabá, garantindo-lhe a proporção de 10% 

(dez por cento) por cada ano integralmente contado. De acordo com a 

Certidão de Estabilidade Financeira (id. 21515285) e Certidão de Vida 

Funcional (id. 21515286) infere-se que o autor foi admitido em 01/05/1978, 

pelas disposições da CLT, para exercer o cargo de Assistente de 

Cadastro “9”, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Coordenação. Observa-se ainda que por meio do Ato GP nº 106/86 de 

06/02/86 foi designado para exercer o cargo em comissão de Chefe da 

Divisão Horto Florestal, DAS-1, até 10/06/88. Através da Port. 597/91 de 

01/12/91 foi nomeado para exercer o cargo de Chefe da Divisão de 

Parques e Jardins, FG-1, até 31/12/91. Mediante a Port. 43/92 de 08/01/92 

foi novamente nomeado para exercer o cargo de Chefe da Divisão de 

Parques e Jardins, FG-1, até 08/07/92. E, através da Port. 024/94 de 

15/12/93 foi nomeado para exercer a função Gratificada, FG-1, até 

31/12/96, totalizando 5 anos, 11 meses e 23 dias de tempo de serviço em 

função gratificada ou em cargo em comissão. Assim, satisfeito o requisito 

temporal para a concessão da vantagem foi deferido ao autor, através da 

Portaria SMPOG nº 027/06 de 06/01/2006, a estabilidade financeira 

proporcional no percentual de 50%, sobre 100% da simbologia DAS-6, a 

partir de 29/03/2005. Desse modo, verifica-se que a pretensão de 

recebimento da estabilidade financeira integral e das respectivas 

diferenças relativas ao período de 01/2018 a 07/2019, não encontram 

amparo legal, tanto que a própria municipalidade retificou o ato para 

adequar o percentual à legislação aplicável (Lei Complementar Municipal nº 

093/2003), consoante infere-se na Portaria SMGE nº 1.610/2017. A 

alegação de que deve ser aplicado ao autor o disposto no § 4º do art. 193 

da Lei Complementar nº 93/2003 não prospera, pois o teor do parágrafo 

não deixa dúvidas que aplica-se tão e somente aos servidores que 

adquiriram a estabilidade financeira na vigência da Lei Municipal nº 

2.642/88, sendo que, se quisesse o legislador teria estendido o disposto 

aos demais servidores abarcados pelo § 1º, vejamos: “§ 4º Os Servidores 

que adquiriram estabilidade financeira na vigência da lei de que trata o 

caput deste artigo perceberão o seu vencimento e 100% (cem por cento) 

do DAS ou Função Gratificada correspondente. (Acrescentado pela Lei 

Complementar nº 125 de 14 de junho de 2005).” (G.n.) Nessa vertente, é 

nítida a intenção do legislador em dar tratamento diferenciado aos 

servidores que alcançaram o direito à estabilidade financeira cumprindo 

prazos distintos, não cabendo ao Judiciário fazer extensão da norma aos 

casos, propositalmente, excluídos. De mais a mais, deve incidir na espécie 

o enunciado de Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo o qual “não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia”. Em 

consonância com o entendimento esposado, citam-se os artigos 1º a 3º e 

7º da Lei Complementar nº 155/2007, que tratam dos institutos da 

estabilidade financeira integral e proporcional previstos, respectivamente, 

na Lei Municipal nº 2.642/88 e na Lei Complementar nº 93/2003, vejamos: 

“Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta o pagamento do direito à 

Estabilidade Financeira dos servidores públicos do município de Cuiabá 

adquirido nos termos da Lei nº 2.642/88 e suas alterações e extinta a 

integralidade deste direito pela Lei Complementar 093/2003. Art. 2 º O 

direito à percepção da Estabilidade Financeira restringe-se aos servidores 

que a adquiriram nos termos do disposto no artigo 1º desta Lei 

Complementar e, deverá ser percebido nos termos estabelecidos na 

presente Lei Complementar, em consonância com os princípios de sua 

criação estipulada pela Lei nº 2.642/88 e suas alterações e pela Lei 

Complementar 093/03. Art. 3 º Conforme o disposto na Lei nº 2.642/88 e § 

4º do art. 193, da Lei Complementar nº 093/2003, o direito à Estabilidade 

Financeira consiste na percepção pelo servidor público do quadro de 

carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 10 (dez) anos 

seguidos ou intercalados no exercício do cargo em comissão ou função 

gratificada, o recebimento do valor do cargo ou função de maior valor que 

exerceu por, pelo menos 2 (dois) anos, independentemente de nele estar 

provido, e do seu vencimento da carreira. Parágrafo único. A estabilidade 

financeira proporcional, prevista no art. 193, § 1º, da Lei Complementar nº 

093/2003, difere da estabilidade financeira integral, extinta pela Lei 

Complementar 093/2003 em seu art. 193 caput, posto considerar a 

proporcionalidade do direito a estabilidade financeira para os servidores 

que até a data da publicação da Lei Complementar 093/2003, contassem 

com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em 

cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá, 

garantindo-lhes a proporção a 10% (dez por cento) por cada ano 

integralmente contado. (G.n.) (...) Art. 7º O valor do direito à Estabilidade 

Financeira será equivalente ao do cargo ou função gratificada no qual se 

deu a aquisição do direito, fazendo jus aos reajustes e correção de 

valores previstos em Lei, inclusive quando da mudança da simbologia. 

Parágrafo único. Será extensivo o mesmo percentual de reajuste 

concedido para os cargos comissionados para fins de reajuste da função 

gratificada extinta pela Lei Complementar nº 119/2005, considerando a 

origem do direito.” Por fim, vale ressaltar que a aplicação do art. 7º deve 

ser em sintonia com as demais disposições, de forma que se a lei 

diferencia a estabilidade financeira integral da proporcional e seus 

respectivos percentuais, não há como, conceder o percentual de 100% ao 

servidor que, incontestavelmente, não cumpriu o requisito temporal de dez 

anos, razão pela qual improcede o pedido. Como não bastasse, segundo 

consta na Portaria nº 227/2017 (id. 21515277), publicada em 10/01/2018 

no Diário Oficial de Contas, o requerente é ESTÁVEL no cargo de 

engenheiro, tendo sido admitido em 01/05/78. Nessa vertente, ainda que 

ocupante de cargo público, não é o autor servidor efetivo, conforme 

decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto 

Barroso: “O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, 

aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da 

CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela 

Administração Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR no AI Nº 

681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014). Sendo, portanto, 

indevida a “Equiparação de vantagens dos servidores públicos 

estatutários aos então celetistas que adquiriram estabilidade por força da 

CF. Ofensa ao art. 37, II, da CF.” (ADI 180, rel. min. Nelson Jobim, j. 

3-4-2003, P, DJ de 27-6-2003). No mesmo sentido: “Os servidores 

estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se 

efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as 

benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. 

Recurso ordinário desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, Rel. Ministro Félix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 03.03.2008). Importa 

destacar ainda o recente julgado no seguinte sentido: “(...) Os servidores 

abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não 

se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em 

concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no 

serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos 

benefícios privativos dos servidores efetivos. Conforme consta do art. 40 

da CF, com a redação dada pela EC 42/2003, pertencem ao regime próprio 

de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações.” (ARE 1.069.876 AgR, rel. min. 

Dias Toffoli, j. 27-10-2017, 2ª T, DJE de 13-11-2017). Ante o exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016554-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016554-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CINTYA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária para 

manutenção da acumulação de cargo c/c tutela de urgência proposta por 

CINTYA DE SOUZA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que almeja, liminarmente, a abstenção de exigir a exoneração da 

requerente e de instaurar processo administrativo disciplinar em seu 

desfavor referente aos exercícios do acúmulo do cargo até a sentença; 

no mérito, a declaração da legalidade da acumulação dos cargos de 

“professora de educação básica” com “profissional técnico de nível médio 

em serviços de saúde do SUS” exercidos pela Requerente. Indeferiu-se o 

pedido de tutela antecipada. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. 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. Registra-se que a parte reclamante 

levanta a tese de que por não haver incompatibilidade de horários e por 

foça de comando constitucional o acúmulo de cargos públicos, sendo de 

profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS com o de 

professora de educação básica, é permitido. Compulsando os autos e 

toda documentação acostada, constata-se que a requerente cumpre as 

seguintes cargas horárias nos dois cargos públicos que exerce: a) 

profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS: 40 

horas de trabalho semanais, na função de auxiliar de enfermagem, sendo 

que o seu horário de trabalho é das 19:00 as 07:00 horas (plantão 

noturno), consoante id. 13658584, páginas 04 a 05 e id. 13658615, 

páginas 01 a 05. b) PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 30 horas de 

trabalho semanais, na função de professora de biologia, cujas atividades 

são cumpridas no período matutino e vespertino, conforme id. 13658559, 

páginas 04 a 07 e id. 13658584, páginas 01 a 03. Como é sabido, a 

acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é 

vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação 

previstos no art. 37, inciso XVI, da Carta Federal, desde que exista 

compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda 

Constitucional nº 19/98) [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 

observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao 

caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98) a) a de dois cargos 

de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 

19/98) b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a 

de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas;” (destaquei) Com isso, pode a Administração 

Pública aproveitar a capacidade laborativa, científica ou técnica, de 

profissionais das áreas do magistério ou da saúde, para a acumulação 

sempre atentando para a existência de compatibilidade de horários, sob 

pena de inviabilizar a exceção prevista pelo texto constitucional em seu 

art. 37, XVI. Ocorre que, não se visualiza a compatibilidade dos horários 

entre os cargos ocupados pela requerente, vez que, como descrito acima, 

um deles possui a carga de 40 horas semanais e o outro de 30 horas 

semanais, ou seja, superando o limite de 60 horas semanais consolidado 

pela jurisprudência pátria. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. ART. 37 DA CARTA MAGNA E 

ART. 118 DA LEI Nº 8.112/1990. EXEGESE JUDICIAL DAS LEIS ESCRITAS. 

FINALIDADE E ADEQUAÇÃO DO ESFORÇO INTERPRETATIVO. 

PREVALÊNCIA DOS ASPECTOS FACTUAIS RELATIVOS À PROTEÇÃO E À 

SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES. AGRAVO INTERNO DA 

SERVIDORA DESPROVIDO. 1. Segundo a dicção do art. 37, XVI da 

Constituição Federal e do art. 118 da Lei nº 8.112/1990, é vedada a 

acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos 

topicamente previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, dentre eles 

o de dois cargos ou empregos privativos de Profissionais de Saúde, 

desde que haja compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não 

excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 2. 

Contudo, a ausência de fixação da carga horária máxima para a 

cumulação de cargo não significa que tal acúmulo esteja desvinculado de 

qualquer limite, não legitimando, portanto, o acúmulo de jornadas de 

trabalhos exaustivas, ainda que haja compatibilidade de horários, uma vez 

que não se deve perder de vista os parâmetros constitucionais relativos à 

dignidade humana e aos valores sociais do trabalho, previstos no art. 1º., 

III e IV da CF. 3. A Lei nº 8.112/1990, em seu art. 19, fixou para o Servidor 

Público a jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, com a 

possibilidade de duas horas de trabalho extras por jornada. Tomando-se 

como base esse preceito legal, impõe-se reconhecer que o Acórdão TCU 

2.133/2005 e o Parecer GQ 145/1998, ao fixarem o limite de 60 horas 

semanais para que o servidor se submeta a dois ou mais regimes de 

trabalho, devem ser prestigiados, uma vez que atendem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido: MS 19.300/DF, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.12.2014. 4. Agravo Interno da 

Servidora desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.078.340; Proc. 

2017/0072003-5; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; 

DJE 18/12/2017)(g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – 

ACUMULAÇÃO DE CARGO DE AGENTE PRISIONAL E PROFESSOR – 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NÃO DEMONSTRADAÇÃO – 

PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. “[...] Desse modo, revela-se 

coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente 

não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os 

serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores 

públicos. É limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o 

conteúdo do art. 37, XVI, da Constituição Federal. [...]” (AgInt no AREsp 

976.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) (AI 33356/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) (TJMT - 

AI: 00333564720168110000 33356/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/06/2017) (g.n.). 

Ademais, nota-se pelo id. 13658559, páginas 04 a 07 e id. 13658584, 

páginas 01 a 03, que a parte reclamante inicia sua carga horária como 

professora entre as 07:00 as 08:00 horas da manhã, sendo que na 

maioria dos dias é entre as 07:00 e 07:30 horas, inclusive em datas que 

acabou de sair do plantão noturno como auxiliar de enfermagem, a 

comprovar ainda mais a incompatibilidade de horários no caso concreto. 

Com efeito, considerando que o plantão noturno como auxiliar de 

enfermagem finaliza as 07:00 horas da manhã e o horário em que a 

requerente inicia as suas atividades como professora, é inequívoco a 

ausência de intervalos interjornadas, de tempo hábil para o deslocamento 

de um local para o outro, bem como do devido descanso e alimentação 

necessários para o bom desenvolvimento dos serviços prestados. Diante 

do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GASPARINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001992-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVERALDO GASPARINI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por EVERALDO 

GASPARINI em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre subsídio comissão, bem como a restituição em dobro dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 6.751,15 (seis mil 

setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos). A liminar foi 

deferida determinando a suspensão dos descontos referentes à 

contribuição previdenciária sobre as verbas adicional noturno e subsídio 

comissão. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o 

subsídio comissionado nos períodos de 04/2015 a 01/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 21980909 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre subsídio 

comissionado nos exercícios 04/2015 a 01/2019, e eventualmente demais 

parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de 

apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 

financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001757-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SADA RIBEIRO PARREIRA (REQUERENTE)

LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001757-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA, 

SADA RIBEIRO PARREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA e SADÁ 

RIBEIRO PEREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento da verba indenizatória de auxílio uniforme decorrente das 

suas promoções, respectivamente, aos postos de terceiro sargento e 

major, nos anos de 2015 e 2014, respectivamente, bem como as verbas 

de ajuda fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alegam os requerentes que são militares 

estaduais pertencentes ao quadro da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo 

que: a) SADÁ RIBEIRO PEREIRA no dia 01 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de Major da PM, conforme consta no Diário Oficial nº 

26364 (id. 21341932); e, b) LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA no dia 20 de 

abril de 2015 foi promovido ao Posto de Terceiro Sargento da PM, 

consoante infere-se no Boletim Especial da PMMT nº 19 (id. 21341828). 

Por isso, as partes reclamantes entendem fazerem jus ao auxílio 

fardamento decorrente de suas promoções nos anos de 2014 e 2015. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Nesse contexto, cabível a indenização relativa 
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ao auxílio fardamento decorrente de suas promoções nos anos de 2014 e 

2015. Por outro lado, não merece prosperar o pedido de pagamento do 

auxílio fardamento pertinentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, pois a 

verba é tratada na Lei Complementar nº 555/2014, que ostenta 

inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme restou 

declarado no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujos 

fundamentos este Juízo se alinha ao TJMT. Em que pese tenha sido 

modulado os efeitos dessa decisão, é cediço que a providência 

processual não impede a declaração incidental de inconstitucionalidade 

neste primeiro grau de jurisdição, via controle difuso, haja vista que não é 

possível o reconhecimento de direito pretensamente amparado em norma 

inconstitucional. Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, vê-se que o Substitutivo Integral ao Projeto de Lei 

Complementar nº 48/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 129 

e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 555/2014, decorre de 

i n i c i a t i v a  d a s  L i d e r a n ç a s 

Partidárias(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/201412111430

52232000.pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, 

por vício de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo 

Poder Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam 

de direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada 

ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011. Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido de auxílio fardamento correspondentes aos anos 

de 2016, 2017 e 2018, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Ante o exposto, DECLARA-SE, de ofício, 

via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por 

vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da 

Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o ESTADO 

DE MATO GROSSO a pagar ao reclamante SADÁ RIBEIRO PARREIRA a 

importância referente ao auxílio fardamento do ano de 2014 e ao 

requerente LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA a importância referente ao 

auxílio fardamento do ano de 2015, ambas acrescidas de juros moratórios 

calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e 

correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002216-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O 

(ADVOGADO(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002216-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ELENA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais proposta por MARIA 

ELENA SILVA BARBOSA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração do desvio ilícito de função do cargo de Agente 

de Serviço/Auxiliar Judiciário para com o cargo de Oficial 

Escrevente/Técnico Judiciário, bem como o recebimento da quantia de R$ 

11.049,29 (onze mil, quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) a 

título de pagamento das diferenças salariais no valor já reconhecido 

administrativamente, referente aos períodos de desvio de função 10/2003 

a 10/2007, acompanhadas dos reflexos de verbas como gratificação 

judiciária, gratificação de adicional de tempo de serviço, gratificação 

natalina, férias, abono férias 1/3 e férias antecipadas. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com 

artigo 355, inciso I, do CPC. O Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelece que 
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prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. E, o art. 4º 

do respectivo regramento legal estabelece que o prazo fica suspenso 

enquanto não concluído o procedimento administrativo para o estudo e 

apuração da dívida ou ainda durante a demora no pagamento da dívida 

reconhecida. O referido dispositivo assim dispõe, in verbis: Art. 4º Não 

corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento 

ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou 

funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Desse modo, afasta-se 

a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo requerido, pois a inércia 

do ente público em analisar o processo administrativo é causa de 

suspensão do prazo prescricional. No caso em análise, o requerimento 

administrativo foi protocolado em 2007 e julgado apenas 2015, de forma 

que não resta configurada a prescrição. A parte reclamante, servidora 

pública do Estado, alega que, enquanto estava no cargo de agente de 

serviço - PJSG, foi designada várias vezes para exercer o cargo diverso 

daquele que tomou posse - Oficial Escrevente –PJAJ junto a 1º Vara 

Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no período de 2003 à 2007. 

Afirma que, conquanto tenham ocorridas as inúmeras designações, não 

recebeu a remuneração correspondente ao cargo que estava ocupando 

em cada oportunidade, razão pela qual, em virtude do desvio de função, 

requer o recebimento retroativo das diferenças salariais. Da análise da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que o próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, analisando o requerimento 

administrativo da autora, apurou que a servidora foi lotada como Oficial 

Escrevente –PJAJ - NM junto a 1º Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças/MT, no período de 13/10/2003 a 31/10/2007, liquidando o valor que 

lhe seria devido pelo período da designação como escrevente, chegando 

a quantia de R$ 7.256,30 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e 

trinta centavos), na data de 14/05/2015 (id. 22358995, pág. 22). O 

Relatório de Ficha Funcional do Servidor, elencado no id. 22358890, pág. 

02, também registra o período de designação da servidora. Inobstante, o 

pedido administrativo tenha sido indeferido, conforme decisão de id. 

22358995, págs. 23/26, sob a fundamentação de que a designação da 

requerente ocorreu de forma precária e, portanto, sem lhe gerar qualquer 

direito, não é esse o entendimento desse juízo que não vincula-se à 

decisão administrativa. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 

378, se posicionou no sentido que: “Reconhecido o desvio de função, o 

servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”; com base no art. 

543-C do CPC/73 e na Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2º, § 1º, conforme 

Ementa do AgRg no REsp nº 270.047-RS: Agravo interno. Administrativo. 

Servidor público. Desvio de função. Vencimentos. Diferenças. 

Precedentes. Aplicação da Súmula n. 182-STJ. Precedentes do STJ. I - 

Consoante a jurisprudência desta Corte, o servidor público desviado de 

sua função, embora não tenha direito ao enquadramento, faz jus aos 

vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, 

sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da Administração. 

Precedentes: REsp n. 202.922-CE, DJ 22.11.1999; REsp n. 205.021-RS, DJ 

28.6.1999; REsp n. 74.634-RS, DJ 23.11.1998; REsp n. 142.286-PE, DJ 

21.9.1998; e REsp n. 120.920- CE, DJ 29.6.1998. II - As razões insertas na 

fundamentação do agravo regimental devem limitar-se a atacar o conteúdo 

decisório da decisão hostilizada. No presente caso, tal hipótese não 

ocorreu. Aplicável, à espécie, a Súmula n. 182-STJ. III - Agravo regimental 

desprovido. Assim, sendo o servidor desviado de sua função, como in 

casu restou incontroverso, faz jus ao recebimento das diferenças 

salariais entre o seu cargo de origem e a função efetivamente 

desempenhada, devendo a servidora receber de acordo com serviço 

prestado. Nesse sentido, é a jurisprudência: APELAÇÃO. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PRAZO 

PRESCRICIONAL. 1. Não basta para caracterizar desvio de função 

eventual exercício de atribuições estranhas ao cargo, sendo necessário 

que o servidor demonstre que, com habitualidade, exerce atribuições 

inerentes a outro cargo, pois o exercício eventual e esporádico de outras 

atividades não assegura direito à diferença salarial. 2. Reconhecido o 

desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 

Inteligência da Súmula 378/STJ. A diferença salarial decorrente do desvio 

de função deve se restringir ao período do efetivo exercício em função 

diversa, considerando, ainda, a prescrição relativa aos cinco anos que 

antecedem o ajuizamento da ação. 3. Não provido o apelo do Município de 

Cacoal. Provido o apelo do SINSEMUC. (TJ-RO. AC: 

00090-74.20.2013.822.0007, Data de Julgamento: 30/09/2019). 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO 

DE FUNÇÃO. Município de Sorocaba – Guarda civil Municipal Segunda 

Classe. Exercício de funções idênticas às de Guarda Civil Municipal de 

Primeira Classe. Desvio de função caracterizado. Diferenças 

remuneratórias devidas a título de indenização. Inteligência da Súmula nº 

378 do STJ. Prova emprestada que evidencia não haver distinção entre as 

duas funções. Desvio de função configurado. Aplicação da Súmula nº 378 

do STJ. Pagamento de diferenças devidas para que a Administração 

Púbica não se locuplete ilicitamente. Incorporação de décimos. 

Impossibilidade. Precedentes. Majoração dos honorários advocatícios, nos 

termos do art. 85, § 11, do CPC; Reexame necessário e recurso voluntário 

do réu desprovidos. (TJ-SP. APL: 0029864-09.2012.8.26.0602, 11ª 

Câmara de Direito Público. Data da Publicação: 23/04/2019). Contudo, 

vê-se que a requerente não aplicou corretamente os índices e prazos da 

correção monetária e dos juros, o que deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença, conforme paradigmas fixados no dispositivo. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para reconhecer o desvio da função da 

requerente do cargo de Agente de Serviço - PJSG para o cargo de Oficial 

Escrevente PJAJ – NM e CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 

7.256,30 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), a 

ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E do cálculo 

(14/05/2015), respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002425-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002425-70.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER LUIZ DE MELLO 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por CLEBER LUIZ DE MELLO em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, 

objetivando o cancelamento do plano de saúde, declaração de inexistência 

de débito e proibição de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 

20.000,00. Subsidiariamente, a parte autora pleiteia que o 1º requerido 

pague integralmente o mencionado débito ao 2º requerido, e 

alternativamente, se propõe a pagar o valor de R$ 200,00 mensais até a 

quitação do débito. Deferiu-se parcialmente o pedido de tutela de urgência 

para suspender a cobrança do débito do plano de saúde e determinar que 

o MT SAÚDE restabeleça o plano de saúde, mediante regular pagamento 

das mensalidades vincendas (id. 17105474). Citados, os requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação, nem apresentaram 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento 

dos requeridos na audiência de conciliação e a ausência de contestação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 
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aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Inicialmente, 

DECLARA-SE de ofício a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, haja vista que o MT SAÚDE é autarquia com personalidade 

jurídica própria apta a figurar no polo passivo sozinha. O Instituto de 

Assistência à Saúde do Servidor do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE 

foi criado pela Lei Complementar nº 127, de 11/07/2003 (Alterada pelas LC 

376/09, 378/09, 539/14), tendo suas atividades supervisionadas pela 

Secretaria de Estado de Administração – SAD, tendo a seguinte forma de 

contribuição mensal dos beneficiários: “Art. 21 As contribuições dos 

segurados titulares e dependentes do MATO GROSSO SAÚDE serão 

lançadas diretamente na folha de pagamento do titular do plano de acordo 

com a faixa etária de cada beneficiário, com exceção dos casos em que o 

titular não tenha margem para a consignação, observando a disposição 

contida no Art. 23 da Lei Complementar nº 127/2003. (Nova redação dada 

pela LC 539/14) (...) § 3º Os pagamentos das contribuições mensais, 

co-participações e demais valores dos segurados conveniados, 

segurados facultativos e agregados serão efetuados pelos beneficiários 

por meio de Boleto Bancário ou outras formas que venham a ser definidas 

pelo MATO GROSSO SAÚDE. (Acrescentado pela LC 539/14) (...) Art. 23 

Até o dia 10 (dez) do mês corrente, o segurado que não tiver contribuição 

consignada em folha de pagamento do Estado deve efetuar o recolhimento 

de sua contribuição, através da rede bancária autorizada. Art. 24 O 

segurado a que se refere o artigo anterior que deixar de recolher: I - uma 

contribuição e decorridos 30 (trinta) dias após a última data de 

vencimento, terá suspenso os benefícios; II - uma ou mais contribuições 

decorridos 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, do primeiro 

vencimento em aberto, perde os benefícios e a condição de segurado, 

segurado conveniado ou segurado facultativo, estando no caso de 

reingresso, sujeito a novos prazos de carência. Parágrafo único. As 

contribuições recolhidas em atraso deverão ser acrescidas de juros de 

mora e multa ao mês ou fração, conforme taxa definida em regulamento, 

prevendo ainda uma sobretaxa em caso de reincidência”. (...) Art. 26 O 

MATO GROSSO SAÚDE suspenderá o atendimento do segurado, dos 

dependentes, do segurado conveniado, do segurado facultativo e do 

agregado, cujas contribuições estejam em atraso por mais de 30 (trinta) 

dias após a última data do vencimento. § 1º O atraso de uma ou mais 

contribuição decorridos 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, do 

primeiro vencimento em aberto, acarretará a perda dos benefícios e a 

condição de segurado, dependente, segurado conveniado, segurado 

facultativo e agregado, estando, no caso de reingresso, sujeitos a novos 

prazos de carência. § 2º As quantias devidas ao MATO GROSSO SAÚDE 

e não recolhidas no prazo estipulado nesta lei complementar, devidamente 

corrigidas, ficam acrescidas da multa e juros de mora.” Após, editou-se o 

Decreto nº 5.729, de 17 de maio de 2005 (regulamenta o Plano de Saúde 

do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MATO 

GROSSO SAÚDE - Instituído pela Lei Complementar nº 127, de 11 de julho 

de 2003 - alterações através dos Decretos nº 8446, de 21 de dezembro 

de 2006, após pelo de nº 1033, de 18 de dezembro de 2007; nº 29, de 18 

de janeiro de 2011; e pelo de nº 54, de 02 de abril de 2015), a qual 

estabelece que: “Art. 6º A adesão ao PLANO MATO GROSSO SAÚDE é 

facultativa e será efetuada pelos Beneficiários, mediante o preenchimento 

e apresentação dos seguintes documentos: (...) § 2º Os Beneficiários são 

responsáveis por quaisquer débitos que venham a surgir, em decorrência 

da utilização do plano, tanto pela sua utilização quanto pela de seus 

dependentes e agregados; Art. 7º Os Beneficiários serão excluídos do 

Plano nas seguintes hipóteses: I - por sua própria vontade, mediante 

comunicação prévia por escrito; II - por fraude, ou qualquer ato atentatório 

contra o Mato Grosso Saúde, incluindo seus funcionários e atendentes; III 

- inadimplência ou falta de pagamento por período superior a 60 (sessenta 

dias), tanto das contribuições como de quaisquer outros valores devidos, 

inclusive referente a seus dependentes e agregados; IV - pela perda da 

condição de servidor público, ou interromper o exercício de suas 

atividades funcionais sem direito a remuneração; V - falecimento;” Assim, 

a contratação do plano gera a obrigação de pagar do contratante, sendo 

que a falta de pagamento resulta em inadimplência contratual. No caso 

concreto, a parte reclamante deixou de efetuar o pagamento do plano de 

saúde no período de 02/2017 a 06/2018, ficando inadimplente por mais de 

60 (sessenta) dias (id. 15861199), tendo argumentado que desconhecia o 

débito, porque utilizou o plano normalmente nos meses em que esteve 

inadimplente até a sua suspensão ocorrida em junho de 2018. Ocorre que, 

a legislação prevê expressamente que até o dia 10 (dez) do mês corrente, 

o segurado que não tiver contribuição consignada em folha de pagamento 

do Estado deve efetuar o recolhimento de sua contribuição, através da 

rede bancária autorizada. Portanto, não merece prosperar o argumento da 

parte reclamante, vez que lhe cabia verificar mensalmente se houve o 

pagamento do débito e tomar as providências necessárias para 

regularizá-lo antes que ocorresse a suspensão do plano. Ademais, 

verifica-se que o autor ficou 01 ano e 04 meses sem pagar o plano de 

saúde, de modo que é inconcebível que durante todo esse período não 

constatou a ausência de recolhimento do débito em sua folha de 

pagamento, especialmente considerando que teve que apresentar seu 

holerite para ser beneficiado com auxílio doença do INSS nos anos de 

2017 e 2018, consoante extrai-se dos ids. 15861197 e 15861199. 

Destaca-se ainda que o próprio autor confessou e juntou exames médicos 

que comprovam que no período em que se encontrava inadimplente utilizou 

frequentemente o plano de saúde em decorrência de doença grave, de 

modo que o não pagamento do serviço resultaria em enriquecimento ilícito 

de uma das partes. Em resumo, existe e deve ser pago pela parte 

reclamante, nos moldes estabelecidos na lei e no contrato para que tenha 

restabelecido o serviço e não tenha seu nome negativado nos órgão de 

proteção de crédito. No tocante a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso, assevera-se que o Superior Tribunal de Justiça em 

recente decisão alterou sua jurisprudência quanto à sujeição dessas 

regras aos planos de benefícios de saúde fechados, a seguir: RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE 

AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 

PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA 

DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos 

privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa 

jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não 

à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com 

exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A 

constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos 

firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam 

ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato 

de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por 

inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. 

(STJ REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Desta feita, a 

diferenciação dos planos de saúde fechados (autogestão) dos demais é 

fruto de longo e denso debate naquela Corte, ocasionando a modificação 

do entendimento até então utilizado consistente na incidência do CDC 

independente da forma de constituição, por existir relação de consumo. O 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão ressaltou que “a inegável diferença estrutural 

existente entre os planos de saúde oferecidos pelas entidades 

constituídas sob aquele modelo, de acesso restrito a um grupo 

determinado, daqueles comercializados por operadoras que oferecem 

seus produtos ao mercado geral e objetivam o lucro”, ensejou a 

necessidade de renovação da matéria. Frente a essa nova análise, 

afastou-se a aplicação do CDC aos planos de assistência à saúde em que 

não há a presença de comercialização no mercado e sem fins lucrativos, 

cujos beneficiários são limitados a um grupo de pessoas (plano de saúde 

fechado). Desse modo, descabida a aplicação do CDC, em face da sua 

inaplicabilidade nessa espécie de relação. Quanto aos danos morais, são 

requisitos da responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causal. Na 

espécie, inexiste o fato danoso, porque a suspensão do plano de saúde 

se deu de modo devido, com amparo legal, sendo que ainda que tenha 

existido sofrimento por parte do reclamante tal situação foi anuída por ele, 

quando assumiu o risco decorrente da falta de pagamento das 

mensalidades do plano de saúde. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500247-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SOUSA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500247-50.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RUTH SOUSA DOURADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Relatório dispensado. Trata-se de execução de cumprimento 

de sentença, proposta por RUTH SOUSA DOURADO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que já foi 

homologada a importância total de R$ 30.915,89 (trinta mil, novecentos e 

quinze reais e oitenta e nove centavos) relativa a crédito principal (id. 

4680328). Contudo, sobreveio recurso e fixação de honorários de 

sucumbência. Assim, a análise limita-se apenas à homologação da verba 

sucumbencial fixada na decisão de id. 11175043, no percentual de 15% 

sobre o valor da condenação. No que tange a atualização monetária do 

valor, que será realizada pelo DAP em momento oportuno, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM, não há que se falar em prejuízo da 

parte exequente. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE os honorários de 

sucumbência fixados na decisão de id. 11175043, no percentual de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação já homologada no id. 

4680328, que perfaz o valor de R$ 4.637,38 (quatro mil, seiscentos e trinta 

e sete reais e trinta e oito centavos). Sem custas nem honorários, 

conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, quanto à Requisição de Pequeno Valor – RPV cumpra-se de 

acordo com o Provimento nº 11/2017–CM. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012700-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012700-21.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IVANIA REGINA DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por IVANIA 

REGINA DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a nulidade do ato de notificação de opção de cargo público ou 

redução da carga horária de um dos vínculos. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A requerente informa que é concursada no 

Município de Cuiabá, no cargo de enfermeira, exercendo a carga horária 

de 30 horas semanais; e no Estado, no cargo de técnica de enfermagem, 

com carga horária de 40 horas, num total de 70 (setenta) horas semanais. 

Alega que há compatibilidade de horários que autoriza a cumulação dos 

cargos, pois labora na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – 

PCE/MT, de segunda-feira a sexta-feira das 8h00 às 17h00; e 02 (duas) 

vezes por semana, das 19h00 às 7h00, em regime de plantão, na 

Policlínica do Pedra 90. Sobre a acumulação de cargos a CF/88 dispõe 

que: Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 

em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação da EC 19/1998) (...) c) 

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas; (Redação da EC 34/2001) A requerente é 

titular de dois cargos privativos de profissionais da saúde, devidamente 

regulamentos e com horários que jamais colidem, eis que exercidos em 

períodos distintos (diurno e noturno). A Constituição Federal, porquanto a 

acumulação de cargos constitua exceção, deve ser interpretada de forma 

restritiva, de forma a atender ao princípio constitucional da eficiência, na 

medida em que o profissional precisa estar em boas condições físicas e 

mentais para bem exercer suas atribuições, o que certamente depende do 

adequado descanso no intervalo entre jornadas. Por isso, o conceito de 

compatibilidade de horários refere-se também à possibilidade material do 

servidor exercer com eficiência os dois ofícios, de forma que a 

razoabilidade mostra que uma jornada de 70 horas semanais não 

proporciona condições saudáveis ao servidor, em detrimento da dignidade 

da pessoa humana e da boa prestação do serviço público. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE 

CARGO – PERITO CRIMINAL E FARMACÊUTICO – JORNADA SUPERIOR A 

60 HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 

Apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos 

públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da 

compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da 

eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições 

físicas e mentais para exercer suas atribuições. A Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de cumulação 

de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho 

for superior a 60 horas semanais. Na espécie, como afirmado pelo próprio 

impetrante e diante da análise das provas acostadas aos autos, 

verifica-se que o servidor cumpria jornada total de 74 horas semanais, 

acima do limite máximo permitido para efeito de acumulação lícita de cargos 

públicos, o que torna impossível o desenvolvimento cumulativo das 

atividades, com a presteza, eficiência e qualidade necessárias, ainda que 

seja considerada a escala de horários mencionada. Recurso de apelação 

provido. Sentença retificada. (N.U 0037888-14.2011.8.11.0041, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (G.n.) 

A dificuldade da requerente em cumprir a dupla jornada é visível na Folha 

Individual de Frequência da Secretaria Municipal de Saúde (id. 18975858), 

eis que no mês de 12/2018, dos dez dias que teria que trabalhar no 

plantão noturno da Policlínica do Pedra 90, foi substituída em três deles, o 

que também ocorreu no mês seguinte. Conquanto, dada as peculiaridades 

do caso concreto, não haja sobreposição de jornadas, não afigura-se 

razoável a sobrecarga de trabalho, eis que indispensável garantir-se o 

tempo suficiente ao necessário convívio familiar, refeições, deslocamento 

e descanso exigidos para a recuperação do servidor, de forma a não 

comprometer a qualidade do serviço prestado, mormente porque os 

cargos não são exercidos de forma eventual, mas por anos seguidos. 

Desse modo, constata-se que não ficou demonstrada a compatibilidade 

dos horários entre os vínculos ocupados pela requerente, sendo, 

portanto, descabida a pretensão da profissional da área de saúde. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de nulidade do ato de 

notificação de opção de cargo público; e, em consequência, EXTINGUI-SE 

o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002710-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C A PEREIRA DE SENA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002710-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: C A PEREIRA DE SENA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação anulatória de lançamento efetuado por meio de termo de 

apreensão e depósito (TAD) c/c quebra de parcelamento c/c dano material 

e moral com pedido de antecipação de tutela proposta por CA PEREIRA DE 

SENA & CIA LTDA – ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a revisão do débito de ICMS descrito no Termo de Apreensão 

de Mercadoria – TAD nº 837915-4; bem como indenização de danos 

materiais e morais. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se 

à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização 

de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Rejeita-se a alegação de perda superveniente do 

objeto, pois “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da 

obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.” (REsp 

1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 

16/03/2011). Consta nos autos que no dia 04/09/2010 foram apreendidas 

mercadorias de propriedade do requerente desacompanhadas de nota 

fiscal, consoante descrito no Termo de Apreensão de Mercadoria – TAD 

nº 837915-4. O requerente alega que na ação fiscal também foram 

apreendidas mercadorias acobertadas de nota fiscal, que não foram 

consideradas, majorando, indevidamente, a base de cálculo do ICMS e da 

multa. A Lei Estadual nº 7.098/98 determina que todo e qualquer transporte 

de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e 

previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o 

qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando solicitado nos 

postos de fiscalização, senão vejamos ipsis litteris: “Art. 35-A As 

mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre 

acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 

7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em 

situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de 

documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal 

inidônea.” O artigo 17 da lei supracitada, estabelece que “são obrigações 

do contribuinte”: “(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas 

de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a 

documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do 

servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de 

suas vias;” Considerando que o fato gerador ocorre no momento da saída 

da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, e que a lei fiscal 

determina que a NF-e tem que ser emitida e homologada pelo fisco antes 

da ocorrência do fato gerador, não poderia o requerente sequer ter 

iniciado o transporte das mercadorias, de forma que a infração apurada 

pelo órgão fazendário amolda-se à capitulação, vigente à época, descrita 

no art. 45, inciso III, alínea a da Lei nº 7.098/98. Acerca do tema, cita-se o 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 

1012269-81.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no qual foi fixado que: DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA 

APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À 

SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO. 1- O 

entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição 

das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em 

débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser 

aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o 

contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, 

ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não 

relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente 

relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de 

valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que 

visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência 

de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do 

recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for 

contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do 

regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação 

estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a 

tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos 

individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que 

tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem 

nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica 

questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do 

tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” Assim, não há que se falar 

em arbitrariedade do fisco, bem como o percentual aplicado à multa 

encontra-se de acordo com a legislação aplicável ao caso. No caso, o 

requerente sequer procedeu à reimpressão das notas fiscais que alega 

terem sido retidas pelo fisco, bem como não comprovou a suposta doação 

dos produtos, que segundo consta no id. 16644874, pág. 17, ficaram sob 

sua guarda, o que afasta, por consequência, os alegados danos materiais 

e morais. Assim, diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, 

verifica-se que o requerente não comprova os fatos alegados, reforçando 

a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo. Ante o 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503372-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLE NASSARDEN ROSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503372-26.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARCELLE NASSARDEN ROSSI PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente objetiva o 

recebimento do valor atualizado de R$ 2.543,64 (dois mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Intimada, a 

executada apresentou impugnação alegando ausência de alteração das 

condições econômicas a justificar o prosseguimento da execução. 

Passa-se à apreciação. Sobre o tema dispõe o CPC no art. 98: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. (G.n.) Desse modo, somente mediante 

comprovação da alteração da situação de hipossuficiência da parte 

executada é que poderá ser exigido o crédito relativo aos honorários 

sucumbenciais. A simples alegação de que a executada é proprietária de 
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um veículo avaliado em 25 mil reais não se mostra suficiente para afastar 

a benesse e prosseguir com a execução, em especial, porque o domínio já 

existia quando da concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC; e, por consequência, determina-se a 

suspensão da presente execução pelo prazo do § 3º do art. 98, CPC. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0500506-79.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500506-79.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT EXECUTADO: LENIR BORGES MONTEIRO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte 

exequente objetiva o recebimento do valor atualizado de R$ 1.328,65 (um 

mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). Intimada, a 

executada apresentou exceção de pré-executividade. Passa-se à 

apreciação. Dispõe o CPC no art. 98: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3º Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

(G.n.) Desse modo, somente mediante comprovação da alteração da 

situação de hipossuficiência da parte executada é que poderá ser exigido 

o crédito relativo aos honorários sucumbenciais. A simples alegação de 

que a executada obteve significativo aumento na remuneração não se 

mostra suficiente para afastar a benesse e prosseguir com a execução, 

em especial, porque decorrido o período de sete anos, a evolução salarial 

decorre unicamente de recomposições salariais. Ademais, vê-se pela 

ficha financeira juntada no id. 12785871, pág. 11, que o valor do crédito 

exequendo corresponde a mais de 40% da remuneração líquida da 

executada, situação suficiente à concessão/manutenção da gratuidade de 

justiça. Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a Exceção de 

Pré-Executividade, nos termos do artigo 487, I, do CPC; e, por 

consequência, determina-se a suspensão da presente execução pelo 

prazo do § 3º do art. 98, CPC. Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005522-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAR DE OLIVEIRA JORDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005522-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAMAR DE OLIVEIRA JORDAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por RAMAR DE OLIVEIRA JORDÃO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento da verba de auxílio fardamento 

referente à sua promoção ocorrida em 05/09/2014, e da ajuda fardamento 

dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é militar estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo 

que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de Major da 

PM, conforme consta no Decreto 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, de 01 de setembro de 2014 

(id. 23118086), e, portanto, faz jus ao auxílio fardamento decorrente de 

sua promoção. Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente 

caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Nesse contexto, cabível a indenização relativa 

ao auxílio fardamento decorrente da promoção no ano de 2014. Por outro 

lado, não merece prosperar o pedido de pagamento do auxílio fardamento 

pertinente aos anos de 2016, 2017 e 2018, pois a verba é tratada na Lei 

Complementar nº 555/2014, que ostenta inconstitucionalidade formal, por 

vício de iniciativa, conforme restou declarado no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

Partidárias(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/201412111430

52232000.pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, 
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por vício de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo 

Poder Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam 

de direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada 

ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011. Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo o que, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido de auxílio fardamento correspondente aos anos 

2016, 2017 e 2018, em razão da ausência do requisito legal para sua 

concessão. Ante o exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, a 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do 

art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, 

parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de 

Mato Grosso; e, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar ao reclamante a importância de R$ 14.910,51 (quatorze mil, 

novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2014, acrescida de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária 

pelo IPCA-E, desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002171-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002171-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARIOSVALDEZ RODRIGUES 

DE LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. ARIOSVALDEZ 

RODRIGUES DE LIMA ajuizou ação de indenização por danos morais em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em suma que, a servidora 

do poder judiciário, SOLANGE BERBERT SATHLER, gestora do cartório do 

Juizado Cível da Comarca de Rondonópolis, teria de forma proposital, 

causado empecilhos que atrasaram a expedição do alvará referente ao 

processo nº 8019635-43.2017.811.0003. Alega que o Alvará já havia sido 

expedido pela secretaria do juizado desde 26/03/2019, contudo, 

aguardava a assinatura do magistrado, e, diante de suposta demora, o 

requerente registrou reclamação junto à Ouvidoria do Tribunal de Justiça 

em 04/06/2019. Aduz que após o registro da reclamação a servidora, 

propositalmente, cancelou o Alvará que já havia sido expedido sob a 

alegação de inconsistência dos dados bancários para crédito e, apenas 

após a informação de novos dados bancários, o Alvará foi novamente 

expedido em 29/07/2019. Citado, o reclamado não compareceu na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Contra a 

Fazenda Pública não se aplicam os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Passa-se a decisão. Em síntese pretende o autor obter 

indenização por dano extrapatrimonial decorrente de ato supostamente 

ilícito praticado por servidora estadual. A Constituição Federal prevê a 

reparação por dano moral no artigo 5º, incisos V e X, e a responsabilidade 

objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6º. José dos Santos 

Carvalho Filho1 ensina que a marca característica da responsabilidade 

objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 

existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os três 

pressupostos necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato 

administrativo; 2. o dano; 3. o nexo causal. É inconteste que cabe ao ente 

público a prestação de serviços de qualidade e, que, prejuízos 

ocasionados por conta da ação ou omissão desse dever, geram, em tese, 

o dever de indenizar por parte do Poder Público, sendo vasta a 

jurisprudência neste sentido. Ademais, a Constituição Federal preconiza a 

responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público, pelos 

danos sofridos, a relação de causa e efeito entre a atuação do agente 

público e o dano – nexo causal. Havendo rompimento do nexo e 

causalidade, a afastar a responsabilidade civil, quando a culpa for 

exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no AREsp 631.698/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/05/2015, DJe 10/06/2015). Alega a parte requerente que a servidora 

pública criou imbróglios no intuito inviabilizar a expedição do alvará judicial 
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do processo 8019635-43.2017.811.0003. No intuito de comprovação da 

intenção da servidora, o requerente colacionou aos autos áudio de 

suposta colega de trabalho não identificada nos autos, a qual informa que 

a servidora estava “brava”, pois o requerente havia registrado reclamação 

junto a Ouvidoria do TJ/MT e, por esse motivo, só iria liberar o alvará após 

15 dias. Colaciona ainda suposto histórico de conversa com funcionária 

da instituição financeira que confirma a consistência dos dados bancários 

apresentados nos autos pelo requerente, contudo, informa que o equívoco 

teria sido gerado pelo departamento de depósito judicial (id. 22256692). Os 

documentos comprobatórios trazidos pelo requerente demonstram apenas 

e, tão-somente, o decurso de 04 meses para expedição do alvará nos 

autos do processo 8019635-43.2017.811.0003, e a ocorrência de 

cancelamento de alvará por inconsistência dos dados bancários 

preliminarmente apresentados. Não é possível fixar o dano, além do nexo 

de causalidade, pois não há como afirmar que, de fato, o dano ocorreu e, 

assim sendo, se foi efetivamente causado intencionalmente pela 

servidora. Ademais, não há como considerar o áudio produzido pelo 

próprio requerente que registra declarações de pessoa não identificada. 

Intenta destacar que a expedição de alvará judicial envolve inúmeros 

procedimentos, departamentos e servidores do Poder Judiciário, os quais 

cumprem, inclusive, regras de prioridades, sendo assim, não se mostra 

razoável afirmar a ocorrência de má prestação do serviço público e, 

ainda, imputá-la à servidora. Nessa circunstância, ressai a ausência de 

prova mínima até para permitir uma dilação probatória, e por consequência, 

imputar a causa de decurso de prazo de quatro meses para expedição do 

alvará do processo nº 8019635-43.2017.811.0003 à má prestação do 

serviço público, para responsabilizar o ente público extra 

patrimonialmente. Sabe-se que, para ocorrer o dever do ente público de 

indenizar, o requerente deve comprovar que a conduta deste foi a única 

causa do evento danoso, até mesmo porque a responsabilidade do ente 

público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso 

ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou de 

força maior. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000416-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000416-38.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EGLIS ARANTES MENDONCA 

MAGALHAES REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. EGLIS ARANTES 

MENDONCA MAGALHAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ almejando implantação 

do reajuste previsto no art. 2°, inc. II da LCM 347/14, no percentual de 

onze por cento, desde a data de 01/04/2016 e pagamento até a data em 

que for implementado, além dos reflexos da majoração sobre as verbas 

relativas ao adicional de insalubridade, adicional noturno 25%, férias 

acrescida de terço constitucional, 13º salário e gratificação de 

desempenho. Requer ainda, a condenação do requerido ao pagamento da 

diferença de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais correspondente aos 

valores pagos a menor e devidos referentes ao adicional “prêmio saúde”, 

no período de 01/2017 a 12/2017, totalizando o montante de R$ 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais). Citado, o reclamado não compareceu na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Contra a 

Fazenda Pública não se aplicam os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC. Passa-se à apreciação. PRELIMINAR Inicialmente, 

registre-se que o requerido suscitou prejudicial de mérito de prescrição, 

todavia, a referida tese não merece prosperar, isso porque para fins de 

contagem de prescrição deverá ser observado o artigo 1º do Decreto nº 

20.910/1932: "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." 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação, o que não se observa no caso em apreço. 

MÉRITO - REAJUSTE PERIÓDICO Segundo consta nos autos, a requerente 

fundamenta seu direito a complementação do reajuste periódico de 11% 

ao seu salário-base, na Lei Complementar Municipal nº 347/2014, a qual 

prevê em seu artigo 2º: Art. 2º Fica estabelecido os índices percentuais 

de reajuste do vencimento-base dos servidores públicos enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e auxiliar de enfermagem (em extinção) 

disciplinados nas tabelas do Anexo II da Lei Complementar nº 271, de 05 

de dezembro de 2011, nos seguintes termos: (...) II - 5% (cinco por cento) 

de reajuste na tabela de vencimento-base para o ano de 2016, acrescido 

da variação do INPC; (...) § 1º Os reajustes serão implantados em todo 

mês de abril de cada ano, sendo o primeiro em abril de 2015 e o último em 

abril de 2019. § 2º Para efeito da variação do INPC aplicável, será 

assegurado o percentual mínimo de 6% (seis) por cento. Ocorre que 

posteriormente, com a edição da Lei nº 409/2016, publicada em 

05/04/2016, tal reajuste deixou de ser aplicado aos profissionais de 

enfermagem efetivos, como é o caso da parte requerente, vejamos: Artigo 

5º Os reajustes previstos nos incisos II, III, IV e V do art. 2º, da Lei 

Complementar nº 347, de 05 de agosto de 2014, não serão aplicados à 

remuneração dos profissionais da enfermagem ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, ficando os referidos reajustes integralmente 

absorvidos pela política remuneratória implantada por esta Lei. Verifica-se, 

portanto, a inexistência de previsão legal que autorize o pagamento do 

reajuste periódico após a edição da Lei nº 409/2016, a qual, apesar de 

não mencionar a revogação da Lei Complementar nº 347/2014, excluiu a 

previsão de pagamento do referido reajuste. No que tange à alegação de 

que é devido o pagamento do reajuste no mês de abril/2016, uma vez que 

a publicação da Lei n° 409/2016 se deu após o início do referido mês, a 

requerente não traz comprovação financeira que demonstre a ausência 

de pagamento naquele exercício, uma vez que os holerites e fichas 

financeiras colacionadas aos autos compreendem apenas período de 

07/2016 a 01/2018 (id. 11973554). Assim, incumbe o ônus de prova dos 

fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC, portanto alegando a inobservância de reajuste 

supostamente devido, cumpre que a demonstre através da apresentação 

mínima de documentos necessários para o julgamento do processo, o que 

não fez. - PRÊMIO SAÚDE Alega ainda a requerente, a inobservância 

quanto ao pagamento do adicional denominado “Prêmio Saúde”, 

implementado pela Lei Complementar nº 430/2017, que restabeleceu o 

mencionado adicional aos servidores públicos municipais da área da 

saúde a partir de 01/2017. Segundo consta, a norma complementar 

determina que o pagamento do adicional está condicionado ao efetivo 

exercício em favor da operacionalização do Sistema Único de Saúde no 

Município de Cuiabá, além do cumprimento de metas pré-estabelecidas e a 

avaliação de produtividade. A lei determina ainda, uma variação dos 

valores a serem pagos, entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), cuja verificação considerará a unidade de 

saúde e área de atuação do servidor. A reclamante sustenta que recebe 

desde janeiro de 2017 a verba denominada “prêmio saúde”, contudo, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais). Aduz que o valor correto de R$ 500,00 

(quinhentos reais) somente passou a ser creditado a partir de 01/2018. 

Neste sentido, requer a condenação do requerido ao pagamento das 

diferenças mensais durante o interstício de 01/2017 a 12/2017, que 

totalizam a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Dos 

documentos inseridos no id. nº 11973245 é possível constatar o 
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recebimento do “prêmio saúde” mensalmente no valor de R$ 100,00 (cem 

reais). Contudo, a verba a que se refere à parte autora foi instituída pela 

Lei Complementar nº 430/2017 com o fim de incentivar o servidor mediante 

o cumprimento de metas pré-estabelecidas e avaliação de produtividade 

de uma comissão mista composta pelo Secretário Municipal de Saúde, por 

quatro servidores municipais indicados por aquela Secretaria e por quatro 

servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde indicados pelo 

Sindicato que representa a categoria, submetidos a aprovação dos 

Conselhos Gestores e Conselho Municipal de Saúde. Depreende-se da 

normativa acima que a intenção da administração pública ao instituir a 

referida verba era justamente estimular a execução de metas, oferecendo 

uma contraprestação para isto e, portanto, não possui natureza jurídica 

remuneratória. E, tal verba seria instituída em sua totalidade aos 

servidores em efetivo exercício em favor da operacionalização do Sistema 

Único de Saúde no Município de Cuiabá e, após prévia avaliação de 

produtividade, requisitos não comprovados nos autos. Tal dispositivo legal 

impõe o preenchimento dos três requisitos acima destacados, os quais 

não foram comprovados pela parte autora, a quem incumbia o ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito, a teor do artigo 373, I, do CPC. 

Com efeito, a requerente limitou-se a juntar aos presentes autos apenas 

as fichas financeiras e holerites, documentos que sequer são aptos a 

comprovar o efetivo exercício junto ao Sistema Único de Saúde do 

Município durante o período pretendido, nesse aspecto, competia a parte 

requerente fazer prova de suas alegações e que cumpriu os requisitos da 

lei instituidora da verba. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010667-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010667-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por 

VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que o considerou inapto 

na Certidão de Sanidade e Capacidade Física atestada por perícia médica 

oficial, possibilitando que efetive sua posse no cargo de professor de 

educação básica - Geografia, no certame regido pelo Edital nº 01/2017 da 

Secretaria de Estado de Educação/MT de 03 de julho de 2017. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Sustenta o 

autor que participou do concurso para o cargo de Professor - Geografia 

da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, regido 

pelo Edital nº 001/2017, de 03 de julho de 2017, sendo aprovado em todas 

as fases. De acordo com os itens 3.1, “f” e 15.6 do Edital 01/2017, sua 

posse estava condicionada à realização de inspeção de saúde realizada 

pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, 

no qual foi considerado inapto. É cediço que a atuação do Poder Judiciário 

em matéria de concurso público é limitada a análise de vinculação ao 

Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e 

correção das provas, de acordo com a jurisprudência sedimentada do 

STJ. Dessa perspectiva, de plano já se impõe a improcedência do pedido 

quanto a anulação do ato que impossibilitou a posse do requerente para 

exercício do cargo, pois trata especificamente de revisão de avaliação. 

Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de 

avaliação da banca devem estar adstritos a ilegalidades expostas, o que 

não é o caso, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência 

no Poder, nestes termos: (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de 

provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE 

AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico 

publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no Dje-217 6.11.2012; e 

AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão 

Eletrônico publicado no Dje-095 em 16.5.2012. 4. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é 

possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de 

concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 

41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 

16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

Dje 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Sexta Turma, Dje 23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, Rel. Min. 

Humberto Martins, Dje 26/08/2014) Informa que, após a aprovação no 

concurso, na data de 12/04/2018, o requerente compareceu a perícia, 

quando lhe foi solicitada uma tomografia computadorizada da região 

lombar, a qual deveria ser acompanhada por laudo médico. Na data 

seguinte, o requerente retornou à perícia de posse dos documentos 

solicitados, e, após avaliação, foi considerado inapto pela Perícia Médica, 

que após a análise do laudo médico particular constatou a patologia 

“enfermidade na coluna vertebral, espondilose lombar e discopatia 

degenerativa”, impedindo-o de posse no cargo (id. 12843879). Afirma que 

o entendimento é equivocado, eis que apesar da informação de que o ato 

administrativo foi baseado no laudo médico particular, traz decisão 

supostamente contrária, eis que o laudo médico particular não o incapacita 

para o exercício do cargo pretendido, independente da constatação física, 

uma vez que lança como conclusão “tais alterações NÃO INTERFEREM em 

suas atividades laborativas... tais agravos não o incapacitam no momento 

para desempenhar as atividades decorrentes das atribuições básicas do 

cargo” (id. 12843871). Contudo, verifica-se que o requerente, de fato, 

possui “discreta espandilose lombar, discopatia degenerativa, 

abaulamento, complexo disco osteofitario”, e, baseando-se nessas 

condições, o Certificado de Sanidade e Capacidade Física atestado por 

peritos oficiais concluiu pela INAPTIDÃO da parte requerente. É inconteste 

que o edital é a “lei” do concurso público, in casu, o aludido certame 

estabeleceu as seguintes regras: 3.1. O candidato aprovado e 

classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se 

comprovar na data da posse: (...) f) possuir aptidão física e mental para o 

exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, 

afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis 

com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à 

Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1º do artigo 

8º da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; Para efetivação 

da posse, estabelece a norma editalícia: 15.6. A posse fica condicionada à 

realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia 

Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos 

dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada 

pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015. No caso dos 

autos o requerente foi considerado inapto e impossibilitado de ser 

empossado no cargo de professor, eis que não possui todos os requisitos 

básicos exigidos para investidura no cargo e, a tese aventada nos autos é 

insubsistente, mostrando-se como inconformismo pelo resultado, em 

especial porque pelas provas documentais trazidas aos autos, não 

evidencia-se qualquer vício que legitime a atuação do Poder Judiciário. 

Sendo assim, ante a limitação do controle aos aspectos legais do certame 

pelo Poder Judiciário e a impossibilidade do laudo particular se sobrepor ao 

laudo médico oficial, mostra-se adequada a improcedência da demanda. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial; e, de 

consequência, EXTINGUI-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 
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de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007777-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007777-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO OJEDA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de AÇÃO AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA proposta por JOAO OJEDA DE 

ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição, em dobro, do montante descontado no período de 01/2015 a 

08/2019 perfazendo o total de R$ 7.347,70 (sete mil, trezentos e quarenta 

e sete reais e setenta centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. A liminar foi deferida. Passe-se à apreciação. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR 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). De plano, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, 

eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos realizados a 

partir de janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade exclusiva da 

autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos períodos de 

01/2015, 02/2015, 04/2015, 05/2015, 07/2015 a 11/2015; 01/2016, 03/2016 

a 05/2016, 07/2016 a 12/2016, 01/2017 a 05/2017, 07/2017 a 12/2017, 

01/2018 a 12/2018, 01/2019, 03/2019, 05/2019 a 07/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo juntado 

no id. 23954688 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Quanto a alegação do requerido 

de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual 

nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

no período de 01/2015, 02/2015, 04/2015, 05/2015, 07/2015 a 11/2015; 

01/2016, 03/2016 a 05/2016, 07/2016 a 12/2016, 01/2017 a 05/2017, 

07/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018, 01/2019, 03/2019, 05/2019 a 

07/2019, e demais descontos mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1016426-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016426-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALCINDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ALCINDO RODRIGUES DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre subsídio de comissão, bem como a 

restituição dos valores indevidamente descontados, no importe atualizado 

de R$ 9.081,26 (nove mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 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). Dessa forma, os pedidos a partir de 

31/12/2014 a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 
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PASSIVA do Estado de Mato Grosso. Em síntese, diz o requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre o subsídio comissionado nos períodos 

de 01/2016 a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

26028997 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163/STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a 

título de Contribuição Previdenciária sobre subsídio comissionado nos 

exercícios 01/2016 a 09/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com o cálculo do valor exequendo nos exatos 

termos da sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014823-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014823-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA” proposta por MARCELA RODRIGUES DOS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre subsídio de comissão, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 03/2015 a 09/2019, no 

valor de R$ 9.848,79 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta 

e nove centavos). Citados, os requeridos deixaram de comparecer na 

audiência de conciliação, todavia, apresentaram contestação. Inobstante o 

não comparecimento dos requeridos na audiência de conciliação, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Em que pese este juízo 

tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual extrai-se a discordância com o pleito. Desse modo, 

excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR 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). De 

plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos 

realizados após janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade 

exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio de 

comissão nos períodos de 03/2015 a 07/2015, 09/2015 a 09/2017, 05/2018 

a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio 

comissão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio de comissão nos períodos de 03/2015 a 07/2015, 09/2015 a 

09/2017 e 05/2018 a 09/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002097-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES DA SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002097-14.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MARQUES DA SILVA DE 

MORAES EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA MARQUES DA 

SILVA DE MORAES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 22.864,84 (vinte e dois mil, 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Citado, 

o executado discordou do cálculo apresentado pela parte exequente, 

alegando excesso e juntou planilha com o montante que entende correto 

R$ 8.547,57 (oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 

sete centavos). Verificado o equívoco nos cálculos juntados por ambas 

as partes, eis que utilizaram índices diversos do fixado nos julgamentos 

proferidos nos ids. 3299979 e 9648209, o processo foi remetido à 

Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo. Intimados a se 

manifestarem acerca do referido cálculo, ambas as partes quedaram-se 

inertes. Constata-se que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial está 

de acordo com os parâmetros fixados na decisão da Turma Recursal que 

transitou em julgado sem oposição das partes. Ante o exposto, rejeitam-se 

os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE 

o valor apresentado pela Contadoria Judicial de R$ 8.842,38 (oito mil, 

oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), juntado no de 

id. 30080159, e os honorários sucumbenciais fixados pela TR de 15% 

(quinze por cento) na quantia de R$ 1.326,36 (um mil, trezentos e vinte e 

seis reais e trinta e seis centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000711-46.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000711-46.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNESTINA SERAFINA DE 

ARRUDA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por ERNESTINA SERAFINA DE 

ARRUDA SILVA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 10.049,68 (dez mil, 

quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Citado, o executado 

não opôs embargos. Verificado equívoco no cálculo juntado pela parte 

exequente o processo foi remetido à Contadoria Judicial. Intimadas as 

partes, apenas a exequente se manifestou concordado com o referido 

cálculo. Constata-se que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial está 

de acordo com os parâmetros fixados na decisão da Turma Recursal que 

transitou em julgado sem oposição das partes. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor apresentado pela Contadoria Judicial de R$ 

9.014,48 (nove mil, quatorze reais e quarenta e oito centavos), juntado no 

id. 30616762, e os honorários sucumbenciais fixados pela TR em 15% 

(quinze por cento) na quantia de R$ 1.352,17 (um mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e dezessete centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014522-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014522-68.2019.8.11.0001 INTERESSADO: IVAN NEY DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS 

PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” 

proposta por IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

subsídio de comissão, bem como a restituição dos valores indevidamente 

descontados, no importe atualizado de R$ 8.455,30 (oito mil, quatrocentos 

e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 
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sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e subsídio de 

comissão sendo: adicional noturno de 01/2015; 07/2015 a 02/2016; 

09/2016 a 10/2017 e 03/2018 a 09/2019; e subsídio comissão de 02/2016 

a 11/2017 e 04/2018 a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 25567837 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

subsídio comissão (Tema 163/STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a 

título de Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos 

exercícios 01/2015; 07/2015 a 02/2016; 09/2016 a 10/2017 e 03/2018 a 

09/2019 e, sobre o Subsídio de Comissão nos exercícios 02/2016 a 

11/2017 e 04/2018 a 09/2019, e demais parcelas, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014549-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDES FELIX DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014549-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JARDES FELIX DE MACEDO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE” proposta por JARDES FELIX DE MACEDO em desfavor 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.DIR/PEB bem como a restituição dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 17.860,07 

(dezessete mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. DECIDO. 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do MTPREV no que versa as contribuições anteriores a 31/12/2014. 

Passa-se a avaliar o desconto de contribuição previdenciárias sobre a 

verba de função comissionada FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

01/2015 a 12/2018. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB no período de 01/2015 a 12/2018. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo 

juntado no id. 25573315 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.DIR/PEB (Tema 163/STF); 2) condenar 

a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

de descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.DIR/PEB no período de 01/2015 a 

12/2018, e demais parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para 

fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 
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financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020150-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE REU: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de “ação declaratória de nulidade de ato 

administrativo c/c pedido de tutela de urgência requerida em caráter 

antecedente” proposta por HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – 

CEBRASPE, requerendo seja declarada a nulidade do ato que o 

considerou inapto nos exames médicos, afastando sua reprovação no 

Exame de Saúde, possibilitando que prossiga para as demais fases do 

concurso, obedecida a ordem de classificação, referente ao certame 

regido pelo Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se 

a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, eis que é firme o 

entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez 

que possuem apenas “expectativa de direito à nomeação.” (STJ, AgRg no 

REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 

04/08/2014). Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O cerne da 

questão cinge-se em perquirir se a patologia detectada é motivo suficiente 

para a inaptidão do requerente para o cargo de Delegado de Polícia 

Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Sustenta o 

autor que teria participado do concurso para o cargo de Delegado de 

Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, 

regido pelo Edital nº 01- PJC/MT, de 16 de março de 2017, composto de 6 

(seis) fases, e não obteve aprovação na 3ª fase (Exames de Saúde) de 

caráter eliminatório, sendo considerado inapto pela Banca do Certame, eis 

que após análise dos exames de saúde, constatou a patologia “estenose 

valvar pulmonar congênita com bloqueio de ramo direito”. Afirma que o 

entendimento é equivocado, primeiro porque a inaptidão foi fundamentada, 

exclusivamente no Ecodopplercardiograma; segundo, porque a patologia 

Sopro Valvar não o incapacita para o exercício do cargo pretendido, 

conforme conclusão dos exames, laudos e relatórios médicos juntados 

aos autos, atestado por especialistas em cardiologia - Dra. Cristina Gama 

– CRM/MT nº 59698 – Especialista em Cardiologia (id. 14051564) e pelo Dr. 

Luiz Scala – CRM/MT1664 (id. 14051618). De acordo com o artigo 37, I e II, 

da Constituição da República de 1988, os cargos, empregos e funções 

públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma da lei. 

Sabe-se, que o edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve 

prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à 

Administração Pública, desde que obedeça ao princípio da isonomia, 

prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu 

poder discricionário. HELY LOPES MEIRELLES, sobre as regras do 

concurso público, leciona que: O concurso é o meio técnico posto à 

disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e 

aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual 

oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, 

fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso 

afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar 

as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de 

escrúpulos de políticos que se alcançam e se mantêm no poder leiloando 

cargos e empregos públicos. [...] A Administração é livre para estabelecer 

as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com 

igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo 

tempo, alterar as, condições e requisitos de admissão dos concorrentes, 

para melhor atendimento do interesse público. (in Direito Administrativo 

Brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 487/488). O 

instrumento convocatório proporciona aos candidatos igualdade de 

ingresso em cargos ou empregos públicos e, ao mesmo tempo, possibilita 

à Administração Pública a escolha de servidores mais bem preparados 

física, intelectual e psicologicamente, priorizando, assim, um desempenho 

eficaz da máquina pública. Em casos que envolvam concursos públicos, 

eventuais laudos médicos apresentados unilateralmente pela parte, por si 

só, não têm o condão de se sobreporem ao resultado do exame levado a 

efeito no certame, de acordo com as regras editalícias previamente 

estabelecidas. Em abono: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - 

CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO - EXAME MÉDICO - 

CONSTATAÇÃO DE VARIZES - CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA A 

ADMISSÃO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - PREVISÃO NA LEI E 

NO EDITAL DO CONCURSO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA 

ELIMINAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento de que é inaplicável a teoria do fato 

consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, 

cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial 

não definitiva. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, havendo 

previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a 

realização do exame médico, possível a sua exigência. 3. Consoante o art. 

5º, IX e § 8º, da Lei Estadual nº 5.301/69, o candidato que ingressar nas 

instituições militares, deverá ter, além de outros requisitos, boa saúde 

física e mental, comprovada mediante exames médicos e complementares, 

a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. 4. No 

caso concreto, mostra-se descabida a utilização de laudo médico 

particular para substituir exame médico em concurso, por ser flagrante a 

ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade. 5. Não há nulidade no 

ato administrativo que contraindicou o candidato, uma vez que a condição 

antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato 

normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos 

exames produzidos pela Administração. 6. Sentença mantida. 7. Recurso 

não provido. (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 

1.0024.08.101612-3/003 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 

14/11/2017) - (destaquei) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO 

- CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS - 

INAPTIDÃO EM TESTE DE SAÚDE - CIRURGIA EM GRANDE ARTICULAÇÃO 

- FATOR INCAPACITANTE - LAUDO PARTICULAR PRODUZIDO 

UNILATERALMENTE SEM CONDÃO PARA DESCONSTITUIR O LAUDO 

OFICIAL. 1- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas 

etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. 

Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e 

constitucionalidade; 2- O laudo particular produzido unilateralmente que, 

em contraposição ao laudo oficial, considera o candidato apto à posse no 

cargo não tem o condão de substituir a decisão da Junta Médica Pericial 

de inaptidão; 3- Diante da expressa previsão editalícia de que o candidato 

inapto não pode prosseguir nas demais etapas do certame, inexiste 

ilegalidade ou vício a justificar a anulação do ato administrativo que 

desclassificou candidato de concurso público. (TJMG - 4ª CÂMARA CÍVEL 
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- Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0701.13.044502-9/001 - 

Relator: Des. RENATO DRESCH. j. 05/10/2017) (destaquei). Para que 

ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração 

Pública, é necessária a clara demonstração de eventual ilegalidade ou 

irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar 

no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação. Logo, tem-se 

que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto 

candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a 

previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo 

de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso. Por fim, apenas destaco que a admissibilidade de perícia 

realizada em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que 

apontou a inaptidão do candidato na fase do exame médico, equivaleriam a 

permitir a violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo 

ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido: Apelação cível - Ação 

anulatória - Concurso público - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - 

Exames psicológico/psicotécnico e físicos - Critérios objetivos - Nulidade: 

inocorrência - Princípio da isonomia - Aplicação - Recurso ao qual se nega 

provimento. 1. Autoriza-se a realização de exame psicológico/psicotécnico 

e físicos em concursos públicos, desde que previamente estabelecido no 

certame mediante a utilização de critérios objetivos e possibilidade de 

interposição de recurso contra o resultado desfavorável, restando 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ao Poder Judiciário 

compete, apenas, o julgamento da legalidade do exame psicológico, 

vedada a análise da aptidão ou inaptidão do candidato, sob pena de 

ingerência indevida em atos da Administração Pública. 3. O exame 

psicológico realizado pela banca examinadora deve permanecer válido, em 

razão do princípio da isonomia, notadamente quando não apontado vício 

na sua realização, e uma vez atendidos os critérios do edital, sob pena de 

se criar privilégio entre os candidatos. 4. Os laudos médicos particulares 

ou mesmo a própria prova pericial no caso sob exame não possuem o 

condão de substituir aqueles elaborados pelos médicos da banca 

examinadora do concurso (DES MR). (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - 

Apelação Cível nº 1.0024.10.185644-1/001 - Relator: Des. MARCELO 

RODRIGUES. j. 22/08/2017) (destaquei) Assim, conclui-se pela ausência 

de qualquer ilegalidade no ato administrativo que apontou a inaptidão do 

requerente para o cargo de Delegado de Polícia. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014300-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA GUIMARAES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014300-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACIANA GUIMARAES 

GARCIA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE” proposta por GRACIANA GUIMARÃES GARCIA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a 

função comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB, bem como 

a restituição dos valores indevidamente descontados, no importe 

atualizado de R$ 10.623,06 (dez mil, seiscentos e vinte e três reais e seis 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

05/2017 a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 25514884 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

05/2017 a 09/2019, e demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002100-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA CAVELANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002100-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA MARA CAVELANHA 

DA SILVA REQUERIDO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL proposta por SANDRA MARA 

CAVELANHA DA SILVA em desfavor de SOCIEDADE BENEFICENTE DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o 

pedido principal foi formulado nos seguintes termos: “Seja a ação julgada 

procedente com a condenação da Reclamada ao pagamento do valor de 

R$ 20.962,34 (vinte mil reais novecentos e sessenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros até a data do 

efetivo pagamento” e, ainda, “A Condenação da Reclamada ao pagamento 

de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais 

causados a Reclamante, tudo conforme fundamentado, em valor 

pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, no 

entendimento da Reclamante, deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou 

o valor arbitrado por esse i. Juízo”. A autora aduz que “(...)É preciso em 

primeiro lugar ressaltar que do dia 28 de novembro 2017 ao dia 15 de maio 

de 2019, mediante contrato verbal, a Reclamante prestou serviços na 

qualidade de fonoaudióloga à Sociedade Beneficente Santa Casa de 

Misericórdia de Cuiabá agora denominada de Hospital Estadual Santa 

Casa. Além de exercer seu mister dentro do Hospital, a Reclamante 

também prestava serviço à Reclamada na modalidade Home Care, para um 

paciente (Thales Hortencio Carrijo) oriundo do Hospital, por determinação 

judicial. Cumpre salientar que o hospital a partir do mês de agosto de 2018 

não realizou o pagamento regular dos honorários à profissional liberal, ora 

Reclamante, conforme se extrai dos documentos anexos.....” Citados, os 

requeridos apresentaram defesa, apenas o ente público não compareceu 

à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação Inobstante o não 

comparecimento do Estado na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. O alegado compromisso 

firmado “no fio do bigode” é o contrato verbal, que não foi adimplido, 

segundo a autora, que apresenta algumas Notas Fiscais que registram a 

suposta prestação de serviço junto à requerida SANTA CASA. Dos 

mencionados documentos fiscais observa-se inexistência de 

descumprimento contratual pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Nesse 

contexto, não subsiste interesse de agir em relação ao ente público, pois o 

inadimplemento contratual noticiado nos autos deriva da relação jurídica 

que a autora assevera ter firmado com a SANTA CASA. O Decreto nº 

102/2019 que declarou estado de calamidade pública da Sociedade 

Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e implementou 

instrumento jurídico tão somente de requisição administrativa pelo Estado 

de Mato Grosso não prevê sucessão empresarial que autorize o 

direcionamento para o ente público e, sendo a requerida SANTA CASA 

pessoa jurídica de direito privado é a única vinculada à relação jurídica 

objeto da cobrança. O contrato de prestação de serviços médicos 

(fonoaudiólogo) firmado entre a parte autora e a SANTA CASA foi 

descumprido, de modo que a parte requerente deve adotar as medidas 

cabíveis contra a parte supostamente inadimplente na relação contratual, 

notadamente porque o ESTADO DE MATO GROSSO é pessoa jurídica de 

direito público estranha ao negócio entre os particulares. Há, 

aparentemente, tão somente, inadimplemento contratual, e nesse contexto, 

eventual responsabilização civil e o cumprimento da avença firmada entre 

particulares deve ser perseguida no juízo próprio, não privativo da 

Fazenda Pública e suas autarquias. Ante o exposto, reconhece-se, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO; e, por 

consequência, extingue-se o processo sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, IV do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001379-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001379-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TATIANA ELOA PILGER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança com 

Reparação de Danos proposta por TATIANA ELOÁ PILGER em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o recebimento do montante de 

R$ 9.247,50 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente às horas aulas ministradas no Curso de Formação 

Técnico Professional de Escrivão e Investigador de Polícia DISC/2016, bem 

como do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Consoante a Lei Federal 

12.153/2009 e a Resolução 004/2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, o Juizado Especial da Fazenda Pública é 

competente para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, compreendendo as anulatórias, declaratórias, monitória, 

obrigações de fazer, de dar e de não fazer e indenizatórias. A Turma 

Recursal Única já se manifestou de que é revestida de liquidez a sentença 

condenatória por soma, que, para execução, fica na dependência de 

elaboração de cálculos aritméticos simples. Desse modo, não se verifica 

na presente lide complexidade capaz de afastar a apreciação deste 

Juizado. (Precedentes: Turma Recursal Única/MT, RI 1572/2014, Rel. Des. 

Dr. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 06/05/2015; Enunciado nº 5, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso – Aprovado no XIII Encontro e Mantido no 

XV Encontro, em Cuiabá, nos dias 2 e 3 de maio de 2016). Em 

consequência, REJEITA-SE a preliminar de incompetência absoluta do 

juizado especial fazendário para julgar o presente feito. No mérito, a 

requerente alega que laborou em monitoria e instrução no Curso de 

Formação Técnico Professional de Escrivão e Investigador de Polícia 

DISC/2016 no período de 29/02/2016 a 20/05/2016, contudo, não percebeu 

a remuneração devida. A parte autora também aduziu que a liberação de 

pagamento e dotação orçamentária da sua contratação, bem como o 

pedido de empenho já teriam sido efetuados e calculado o débito no valor 

de R$ 9.247,50 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Neste contexto, a reclamante juntou aos autos o extrato do 

empenho, ofício emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de Mato Grosso disponibilizando para atuar no grupo de atuação especial 

contra o crime organizado a partir de 01/04/2016, tabela de valores de 

horas/aula e declaração acerca dos horários da disciplinas ministradas no 

curso (ids. 13591984 e 13592015). Ocorre que, tais documentos não 

comprovam suas alegações, vez que no extrato de emprenho consta que 

no dia 29/12/2016 a liquidação do empenho foi estornado em razão de 

parecer da PGE nº 25/SGA/2017, o qual não foi colacionado aos autos, 

impossibilitando a análise acerca do não pagamento do valor. O 
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mencionado ofício apenas demonstra a lotação da requerente na época do 

fato, enquanto os demais documentos são genéricos sobre o curso, sem 

qualquer informação mínima relacionada à parte autora. Logo, verifica-se 

que a reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos 

constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. 

Destaca-se que a ausência da prova documental com elementos mínimos 

sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da prova testemunhal, 

porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de 

prova documental exigida por lei. Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta 

de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o 

fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da 

ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a 

improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras 

palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a 

pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 

873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 

0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de 

publicação: 04/11/2015). Por fim, não restarem demonstrados os 

elementos da responsabilidade civil capazes de ensejar indenização, 

quais sejam fato, dano e nexo de causalidade. Sem dano, não há o dever 

de indenizar e, no caso de que se trata, a parte autora não comprovou a 

ocorrência de qualquer ilícito. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005472-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZIA PEREIRA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005472-97.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCELIA 

LUZIA PEREIRA VIEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por LUCELIA LUZIA PEREIRA VIEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a anulação do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 251649 bem como da Notificação de 

Lançamento 553728/693/9/2011 em razão da prescrição. Citado, o 

requerido apresentou defesa. Passa-se à apreciação. Extrai-se do 

conjunto probatório que, em razão de transporte de mercadorias 

desacompanhadas de documentos fiscais foi lavrado, na data de 

19/10/2006, Termo de Apreensão e Depósito nº 251649, gerando débito 

fiscal em desfavor da requerente no valor de R$ 19.909,72 (id. 1014485, 

pág. 01). A formalização do crédito tributário ocorreu por intermédio da 

Notificação de Lançamento 553728/693/9/2011. A própria requerente 

confirma que sua notificação ocorreu na data de 26/08/2011, conforme 

registrado no documento (id. 1014485, pág. 02). A requerente postula o 

reconhecimento da prescrição para a cobrança do referido crédito em 

razão de decurso de prazo superior a 05 anos entre a data do fato 

gerador e a constituição do crédito tributário pelo fisco. Há de se ressaltar 

que a jurisprudência do STJ tem norteado o tema da prescrição nos 

seguintes moldes: “(...) 6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial 

da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim 

considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o 

prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu 

conhecimento pelo titular do direito. (...)” (REsp 1028592/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 

27/11/2009) Contraditória a argumentação da requerente, a qual afirma 

que o prazo prescricional teve início com a lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito ocorrido em 19/10/2006, mas reconhece como 

prazo final para constituição do crédito tributário a data de 19/10/2011. 

Sendo assim, se a notificação da contribuinte ocorreu em 26/08/2011, 

legítima a cobrança. Desse modo, não há como ser acolhido o pedido de 

reconhecimento da prescrição e anulação do Termo de Apreensão e 

Depósito nº 251649 bem como da Notificação de Lançamento 

553728/693/9/2011. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

do MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020107-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILKER DE ANDRADE SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA 

EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” proposta por WILKER DE ANDRADE SILVA HERBERT YURI 

FIGUEIREDO REZENDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo seja declarada a 

nulidade do ato que o considerou inapto nos exames médicos, afastando 

sua reprovação no Exame de Saúde, possibilitando que prossiga para as 

demais fases do concurso, obedecida a ordem de classificação, referente 

ao certame regido pelo Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017. A 

liminar foi parcialmente deferida determinando a continuidade do autor no 

concurso público descrito na inicial, notadamente na participação da 

próxima etapa. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo 

necessário, eis que é firme o entendimento de que é dispensável a 

formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos 

aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas 

“expectativa de direito à nomeação.” (STJ, AgRg no REsp 1294869 / PI, 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/08/2014). Superada a 
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preliminar, passa-se ao mérito. O cerne da questão cinge-se em perquirir 

se a patologia detectada é motivo suficiente para a inaptidão do 

requerente para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Sustenta o autor que teria 

participado do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da 

Polícia Judiciária Civil do Estado De Mato Grosso, regido pelo Edital nº 01- 

PJC/MT, de 16 de março de 2017, composto de 6 (seis) fases, e não 

obteve aprovação na 3ª fase (Exames de Saúde) de caráter eliminatório, 

sendo considerado inapto pela Banca do Certame, em razão da patologia 

“ANTEROLISTESE GRAU 1 DE L5 SOBRE S1, COM SINAIS DE 

ESPONDILOLISE DOS PROCESSOS ARTICULARES DE L5”. Afirma que o 

entendimento é equivocado, uma vez que tratar-se de patologia 

assintomática, na fase inicial e reversível através de procedimento 

cirúrgico simples que não o incapacita para o exercício do cargo 

pretendido, conforme conclusão dos exames, laudos e relatórios médicos 

juntados aos autos, atestado por especialistas em ortopedia, traumatologia 

e reumatologia - Narcísio Nascimento CRM-RN 2682 – TEOT 5356 – 

Especialista em ortopedia e traumatologia (id. 14045183) e pelo Dr. William 

Pascoal CRM-RN 428 (id. 14045184 e 14045185). De acordo com o artigo 

37, I e II, da Constituição da República de 1988, os cargos, empregos e 

funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma 

da lei. Sabe-se, que o edital é a lei que rege o concurso e, em regra, deve 

prevalecer em homenagem ao princípio da legalidade, competindo à 

Administração Pública, desde que obedeça ao princípio da isonomia, 

prever as limitações incapacitantes no edital do concurso, diante de seu 

poder discricionário. HELY LOPES MEIRELLES, sobre as regras do 

concurso público, leciona que: O concurso é o meio técnico posto à 

disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e 

aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual 

oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, 

fixados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso 

afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar 

as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de 

escrúpulos de políticos que se alcançam e se mantêm no poder leiloando 

cargos e empregos públicos. [...] A Administração é livre para estabelecer 

as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com 

igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo 

tempo, alterar as, condições e requisitos de admissão dos concorrentes, 

para melhor atendimento do interesse público. (in Direito Administrativo 

Brasileiro. 38. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 487/488). O 

instrumento convocatório proporciona aos candidatos igualdade de 

ingresso em cargos ou empregos públicos e, ao mesmo tempo, possibilita 

à Administração Pública a escolha de servidores mais bem preparados 

física, intelectual e psicologicamente, priorizando, assim, um desempenho 

eficaz da máquina pública. Em casos que envolvam concursos públicos, 

eventuais laudos médicos apresentados unilateralmente pela parte, por si 

só, não têm o condão de se sobreporem ao resultado de exame levado a 

efeito no certame, de acordo com as regras editalícias previamente 

estabelecidas. Em abono: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - 

CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO - EXAME MÉDICO - 

CONSTATAÇÃO DE VARIZES - CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA A 

ADMISSÃO - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO - PREVISÃO NA LEI E 

NO EDITAL DO CONCURSO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA 

ELIMINAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal firmou o entendimento de que é inaplicável a teoria do fato 

consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, 

cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial 

não definitiva. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, havendo 

previsão na lei e no edital do certame, com critérios objetivos para a 

realização do exame médico, possível a sua exigência. 3. Consoante o art. 

5º, IX e § 8º, da Lei Estadual nº 5.301/69, o candidato que ingressar nas 

instituições militares, deverá ter, além de outros requisitos, boa saúde 

física e mental, comprovada mediante exames médicos e complementares, 

a critério da Junta Militar de Saúde e da comissão de avaliadores. 4. No 

caso concreto, mostra-se descabida a utilização de laudo médico 

particular para substituir exame médico em concurso, por ser flagrante a 

ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade. 5. Não há nulidade no 

ato administrativo que contraindicou o candidato, uma vez que a condição 

antevista na norma legal e constante do edital do concurso, objeto do ato 

normativo regulamentar, não foi atendida pelo autor no momento dos 

exames produzidos pela Administração. 6. Sentença mantida. 7. Recurso 

não provido. (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 

1.0024.08.101612-3/003 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 

14/11/2017) - (destaquei) REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO 

- CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS - 

INAPTIDÃO EM TESTE DE SAÚDE - CIRURGIA EM GRANDE ARTICULAÇÃO 

- FATOR INCAPACITANTE - LAUDO PARTICULAR PRODUZIDO 

UNILATERALMENTE SEM CONDÃO PARA DESCONSTITUIR O LAUDO 

OFICIAL. 1- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas 

etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. 

Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e 

constitucionalidade; 2- O laudo particular produzido unilateralmente que, 

em contraposição ao laudo oficial, considera o candidato apto à posse no 

cargo não tem o condão de substituir a decisão da Junta Médica Pericial 

de inaptidão; 3- Diante da expressa previsão editalícia de que o candidato 

inapto não pode prosseguir nas demais etapas do certame, inexiste 

ilegalidade ou vício a justificar a anulação do ato administrativo que 

desclassificou candidato de concurso público. (TJMG - 4ª CÂMARA CÍVEL 

- Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0701.13.044502-9/001 - 

Relator: Des. RENATO DRESCH. j. 05/10/2017) (destaquei). Para que 

ocorra a anulação de exame admissional realizado pela Administração 

Pública, é necessária a demonstração de eventual ilegalidade ou 

irregularidade no procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar 

no mérito administrativo do ato sem que haja comprovação. Logo, tem-se 

que inexiste ilegalidade no ato administrativo que considera inapto 

candidato em exame médico realizado com critérios objetivos, seguindo a 

previsão legal específica e o edital de regência para provimento de cargo 

de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso. Por fim, destaco que a admissibilidade de perícia realizada 

em período posterior, sobrepondo-se ao ato administrativo que apontou a 

inaptidão do candidato na fase do exame médico, equivaleria a permitir a 

violação ao princípio da isonomia, postura esta vedada pelo ordenamento 

jurídico vigente. Nesse sentido: Apelação cível - Ação anulatória - 

Concurso público - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Exames 

psicológico/psicotécnico e físicos - Critérios objetivos - Nulidade: 

inocorrência - Princípio da isonomia - Aplicação - Recurso ao qual se nega 

provimento. 1. Autoriza-se a realização de exame psicológico/psicotécnico 

e físicos em concursos públicos, desde que previamente estabelecido no 

certame mediante a utilização de critérios objetivos e possibilidade de 

interposição de recurso contra o resultado desfavorável, restando 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ao Poder Judiciário 

compete, apenas, o julgamento da legalidade do exame psicológico, 

vedada a análise da aptidão ou inaptidão do candidato, sob pena de 

ingerência indevida em atos da Administração Pública. 3. O exame 

psicológico realizado pela banca examinadora deve permanecer válido, em 

razão do princípio da isonomia, notadamente quando não apontado vício 

na sua realização, e uma vez atendidos os critérios do edital, sob pena de 

se criar privilégio entre os candidatos. 4. Os laudos médicos particulares 

ou mesmo a própria prova pericial no caso sob exame não possuem o 

condão de substituir aqueles elaborados pelos médicos da banca 

examinadora do concurso (DES MR). (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - 

Apelação Cível nº 1.0024.10.185644-1/001 - Relator: Des. MARCELO 

RODRIGUES. j. 22/08/2017) - (destaque) Assim, conclui-se pela ausência 

de qualquer ilegalidade no ato administrativo que apontou a inaptidão do 

requerente para o cargo de Delegado de Polícia. Diante do exposto, 

REVOGA-SE a liminar e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002269-48.2019.8.11.0001
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LINDOMAR SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002269-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LINDOMAR SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito 

com tutela de urgência proposta por Lindomar Silva Araújo contra o 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a nulidade do auto de infração 

DETRAN-111100-MTA0473264-5169/01, lavrado com fundamento no art. 

165 do CTB, haja vista o resultado negativo do Laudo Pericial da Politec. 

Assevera, em síntese, que no dia 08/03/2018, se envolveu em um 

acidente de trânsito e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para 

autuação por embriaguez ao volante. A tutela foi indeferida. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, uma vez que, conforme auto de infração colacionado aos 

autos, o DETRAN/MT é o responsável pela autuação e imposição da 

penalidade. Rejeita-se a preliminar de ausência de condições da ação, 

uma vez que, ressai o interesse de agir, por pretender a parte requerente 

a inexigibilidade da multa imposta pelo DETRAN/MT. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Inicialmente, 

cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de 

legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova 

contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração 

inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício 

suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração. O requerente 

alega que o auto de infração foi desconstituído pelo laudo médico que 

concluiu pela ausência de sinais de embriaguez. Segundo consta na 

inicial, o autor foi autuado pela autoridade policial no dia 08/03/2018, 

incurso no artigo 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine dependência). 

Analisando os documentos acostados nos autos verifica-se que a 

ocorrência registrada (id 22487212, pág. 11) vincula o requerente às 

infrações de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido. Assim, em que pese a autoridade policial tenha afastado o crime 

do art. 306 do CTB, com o arquivamento do auto de infração, referida 

conclusão não prejudica a infração administrativa prevista no art. 165 do 

CTB. Especificamente no que tange ao enquadramento da infração 

cometida pela parte requerente, cumpre observar o que dispõe o artigo 

165 do CTB: Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - 

gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses. Medida administrativa - recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 

§ 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código 

de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 

reincidência no período de até 12 (doze) meses. Ao que se depreende da 

documentação acostada aos autos a aplicação da penalidade decorre da 

presunção de que o requerente estaria dirigindo sob a influência de álcool, 

todavia, tal presunção restou prejudicada pela conclusão do laudo médico 

que indica a ausência de embriaguez. O art. 277 do CTB e a Resolução nº 

432/CONTRAN preveem os meios de prova aos quais o condutor poderá 

ser submetido na fiscalização para comprovação da infração descrita no 

art. 165 do CTB: Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em 

acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser 

submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por 

meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 

certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine 

dependência. Resolução 432 CONTRAN: Art. 3º. A confirmação da 

alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por 

meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados 

no condutor de veículo automotor: I - exame de sangue; II - exames 

realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou 

entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de 

consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; 

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar 

(etilômetro); IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da 

capacidade psicomotora do condutor. § 1º Além do disposto nos incisos 

deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, 

vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. § 2º Nos 

procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com 

etilômetro. Art. 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 

poderão ser verificados por: I - exame clínico com laudo conclusivo e 

firmado por médico perito; ou II - constatação, pelo agente da Autoridade 

de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos 

termos do Anexo II. § 1º Para confirmação da alteração da capacidade 

psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser 

considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que 

comprovem a situação do condutor. § 2º Os sinais de alteração da 

capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no 

auto de infração ou em termo específico que contenha as informações 

mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de 

infração. Dispõe a Lei nº 9.503/1997 (Código de Transito Brasileiro – CTB) 

que: Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência 

estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a 

consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; (...) 

Considerando que a conclusão do laudo pericial colacionado aos autos no 

id. 22487212, pág. 18, informa que o requerente não apresentou sinais de 

embriaguez, resta evidenciada a inconsistência do auto de infração 

DETRAN-111100-MTA0473264-5169/01, razão pela qual declara-se sua 

nulidade e, por conseguinte, o cancelamento dos seus efeitos. Diante do 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

d e c l a r a r  a  n u l i d a d e  d o  a u t o  d e  i n f r a ç ã o 

DETRAN-111100-MTA0473264-5169/01; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FONSECA MATOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003478-97.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLEUZA 

FONSECA MATOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE 

CONTRATO NULO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” proposta 

por ANGELICA MARCELINA MORENO RISCO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando a declaração de nulidade dos contratos 

temporários celebrados com a administração pública para exercer a 
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função de professora da educação básica no período de 03/02/2009 a 

18/12/2015 e pagamento do FGTS sobre sua remuneração mensal 

correspondente a todo o período. Citada, a parte reclamada apresentou a 

contestação. DECIDO. Dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, 

que: "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." Assim, 

considerando que o vínculo comprovado perdurou entre os períodos de 

03/02/2009 a 18/12/2015 e, que a propositura da presente ação ocorreu 

em 09/02/2017, reconhece-se a prescrição da pretensão autoral do 

período anterior a 09/02/2012. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Quanto às verbas não prescritas, cumpre 

ressaltar que os contratos temporários possuem regramento próprio por 

se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso 

para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao 

tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, 

em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a 

contratação ocorreu no período de 03/02/2009 a 18/12/2015, conforme 

extrai-se da documentação que acompanha a inicial. Vê-se que a espécie 

de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que 

ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da 

contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto 

ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade 

dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie 

de relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. 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 DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 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 Federal 

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 do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS, sendo assim, rejeitam-se os 

demais pedidos. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO 

TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR 

CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS) no período de 09/02/2012 a 18/12/2015, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, respeitando o 

teto dos Juizados Especiais; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011163-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CLAY DE SANTANA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA CAMPANA MICHELIS OAB - MT5277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011163-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDER CLAY DE SANTANA 

LEAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por EDER CLAY DE SANTANA LEAL em 
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desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de noturno e terço constitucional de férias, 

bem como a restituição do montante descontado no período de 10/2014 a 

09/2019 perfazendo o total de R$ 10.618,37 (dez mil, seiscentos e dezoito 

reais e trinta e sete centavos). Citados, os requeridos deixaram de 

comparecer à audiência de conciliação, contudo, apresentaram 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia, bem como a 

multa requerida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). Não há comprovação quanto os 

supostos descontos de contribuição previdenciária sobre o terço de 

férias. O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional de noturno no 

período de 10/2014 a 12/2014; 01/2015 a 09/2015; 11/2015 a 08/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 24729326 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de 10/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza no período de 01/2015 a 09/2015; 11/2015 a 08/2019, e demais 

descontos mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar a planilha de 

atualização do cálculo, nos exatos termos da sentença para fins de futura 

execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011688-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KORZEKWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011688-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE KORZEKWA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS 

ILEGAIS” proposta por JORGE KORZEKWA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, bem como a restituição, em dobro, do montante 

descontado no período de 09/2014 a 09/2019, perfazendo o total de R$ 

11.443,42 (onze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e 

dois centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – 

PRESCRIÇÃO 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 e da 

Súmula nº 85 do STJ. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação à parcela de 09/2014, haja vista que 

a ação foi distribuída no dia 10/10/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 10/2014. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos períodos de 10/2014 a 12/2014, 01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 

03/2016, 05/2016 a 06/2016, 08/2016 a 03/2017, 05/2017 a 02/2018, 

06/2018 a 03/2019, 05/2019 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 24873093, a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que o 

referido cálculo inclui o desconto realizado em exercício atingido pela 
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prescrição quinquenal, qual seja 09/2014. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Quanto a alegação do requerido de que o conceito 

de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de 10/2014 a 12/2014; e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza no período de 01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 03/2016, 05/2016 a 

06/2016, 08/2016 a 03/2017, 05/2017 a 02/2018, 06/2018 a 03/2019, 

05/2019 a 08/2019, e demais descontos mediante comprovação, 

importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014138-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURY FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014138-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: YURY FERNANDO DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que sofreu danos, eis que, após 

solicitar a troca de seu RG, recebeu o documento com a foto oficial 

“horrível”. A reclamada apresentou contestação, arguindo a preliminar de 

incompetência deste Juízo, ante a necessidade de perícia e, no mérito, 

aduz a ausência de comprovação do vício do produto. Determinada a 

intimação da reclamante para juntar aos autos provas do defeito do 

produto, a mesma quedou-se inerte, embora intimada. É o sucinto relatório, 

até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a parte autora tenha 

alegado que sofreu danos, ao receber seu documento oficial (RG) com 

uma foto que o mesmo alega sequer parecer consigo, não há qualquer 

demonstração do dano, em tese, sofrido pelo reclamante, eis que não 

juntou nenhuma prova que demonstre que o referido RG não fora aceito 

em outros órgãos e/ou instituições, quando apresentado. É consabido que 

o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Nesse 

sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelas reclamantes, não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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: 1004322-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LEOTI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004322-65.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANA CAROLINA LEOTI VIEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por ANA CAROLINA LEOTI VIEIRA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade, com a restituição em dobro 

dos valores descontados, na quantia de R$ 1.651,94 (um mil, seiscentos e 

cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). Citada, a parte 

requerida apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), pelo que 

dispensa-se a audiência de conciliação designada, ante a manifestação 

de desinteresse das partes. 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 a 01/2020. 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 
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noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, no período de 01/2015 a 01/2020. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se 

aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); b) Condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 01/2020, e 

demais parcelas, mediante comprovação, acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001823-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001823-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VIVIANE ROSSATO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de não fazer c/c Repetição de Indébito para 

Restituição de Contribuições Previdenciárias Descontadas Indevidamente 

c/c Tutela de Urgência proposta por VIVIANE ROSSATO em face do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo em comissão 

bem como a restituição dos valores descontados. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Primeiramente, no que toca à 

responsabilidade da requerida, a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, sendo, a partir da entrada da vigência da referida norma 

(01/01/2015), legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se 

que a parte autora vem 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'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre função de coordenadora 

pedagógica, no período de 02/2015 a 12/2018. Desta forma, comprovado 

nos autos que sofreu cobrança em desconformidade com a tese fixada 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre função de coordenadora pedagógica; CONDENAR a 

Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre função 

de coordenadora pedagógica, no período de 02/2015 a 12/2018, a ser 

atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros 

legais desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da 

Súmula 188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. 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: 1014877-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014877-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c 

Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias 

Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de Gestor Governamental, bem como a restituição dos 

valores descontados indevidamente. Os requeridos contestaram a 

demanda pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, eis 

que a partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a entidade 

responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo às 

contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, sustentam 

que a legislação estadual prevê acerca da incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, portanto, 

legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em face do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da entrada da 

vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para responder por 

questões relacionadas à contribuição previdenciária, sendo, portanto, o 

Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre referidas questões 

anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), observada a prescrição 

quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se que a parte 

autora vem sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 
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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'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor 

Governamental, no período de 10/2014 a 01/2019. Desta forma, 

comprovado nos autos que sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre cargo de Gestor Governamental; CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor 

Governamental, nos meses 10/2014 a 12/2014, bem como CONDENAR a 

Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e insalubridade, no período de 01/2015 a 01/2019, a ser atualizado 

pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros legais 

desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 

188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. 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: 1001957-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY QUEIROZ MAX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001957-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODNEY QUEIROZ MAX 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INAUDITA ALTERA PARS” proposta por RODNEY QUEIROZ MAX em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, bem como a restituição em dobro, 

do montante descontado no período de 10/2015 a 01/2019. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. A liminar foi deferida. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. I- 

PRELIMINAR 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). De 

plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos 

realizados após janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade 

exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos 

períodos de 08/2015 a 03/2016, 07/2016 a 05/2017, 07/2017 a 01/2018, 

03/2018 a 10/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se, 

contudo, do demonstrativo de cálculo de id. 21921276, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

nos períodos de 08/2015 a 03/2016, 07/2016 a 05/2017, 07/2017 a 

01/2018, 03/2018 a 10/2018, e demais descontos mediante comprovação, 

acrescida do correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015298-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GATTASS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015298-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUANA GATTASS E SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c 

Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias 

Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de Gestor Governamental, bem como a restituição dos 

valores descontados indevidamente. Os requeridos contestaram a 

demanda pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, eis 

que a partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a entidade 

responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo às 

contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, sustentam 

que a legislação estadual prevê acerca da incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, portanto, 

legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em face do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da entrada da 

vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para responder por 

questões relacionadas à contribuição previdenciária, sendo, portanto, o 

Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre referidas questões 

anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), observada a prescrição 

quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se que a parte 

autora vem 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'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor 

Governamental, no período de 07/2015 a 01/2018. Desta forma, 

comprovado nos autos que sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre cargo de Gestor Governamental; CONDENAR a 

Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de 

Gestor Governamental, no período de 07/2015 a 01/2018, a ser atualizado 

pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros legais 

desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 

188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. 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: 1010310-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS ALIBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1010310-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDCARLOS ALIBERTO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e materiais, sob a arguição de que teria 

sido autuado de forma indevida pelo primeiro reclamado (Prefeitura 

Municipal de Cuiabá), eis que, apesar de não portar o documento 

obrigatório no momento da abordagem, todas as taxas e impostos 

incidentes sobre o veículo estavam devidamente pagas o que poderia ter 

sido verificado através de sistema informatizado. O DETRAN/MT, em sede 

de contestação, arguiu a sua ilegitimidade passiva; ausência de interesse 

de agir e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais (Num. 

25724504). O Município de Cuiabá, pugnou pela total improcedência dos 

pleitos autorais, defendendo a regularidade da conduta (Num. 27114015). 

O Estado de Mato Grosso, arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito a 

improcedência dos pedidos iniciais (Num. 30096296). É o sucinto relatório, 

até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto 

ao ponto, com relação às preliminares arguidas, considerando o princípio 

da primazia das decisões de mérito, deixo de apreciá-las, passando à 

análise do mérito. Sendo assim, da análise acurada dos documentos 

encartados no feito, constata-se ser de rigor a improcedência dos pleitos 

iniciais. Isso porque, o reclamante reconhece que não estava portando o 

documento obrigatório no momento da abordagem, buscando a incidência 

do parágrafo único do artigo 133 do CTB, alegando que era possível a 

busca no sistema informatizado do DETRAN para verificação da 

regularidade do licenciamento do veículo, o qual estaria com todos os 

impostos e taxas incidentes devidamente quitados. Porém, deixou de juntar 

prova mínima que seja, no sentido de que no momento da abordagem foi 

possível a verificação nos sistemas informatizados do DETRAN/MT, ônus 

que lhe competia, visto que o reconhecimento de forma absoluta de que 

era possível a consulta informatizada, sem qualquer indício de prova, 

provocaria verdadeiro revés nas autuações realizadas pelos agentes de 

trânsito, as quais seriam consideradas ilegais maciçamente com base 

apenas na alegação de que era possível tal consulta, o que não pode ser 

admitido, notadamente em razão da presunção que gozam os atos 

administrativos. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem reexame 

necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 12.153/2009. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 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: 1014687-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALLENCIA MAIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014687-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VALLENCIA MAIRA GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c 

Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias 

Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de Gestor Governamental, bem como a restituição dos 

valores descontados indevidamente. Os requeridos contestaram a 

demanda pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, eis 

que a partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a entidade 

responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo às 

contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, sustentam 

que a legislação estadual prevê acerca da incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, portanto, 

legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em face do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 
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razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da entrada da 

vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para responder por 

questões relacionadas à contribuição previdenciária, sendo, portanto, o 

Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre referidas questões 

anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), observada a prescrição 

quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se que a parte 

autora vem 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'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor 

Governamental, no período de 11/2015 a 08/2016 e 06/2017 a 02/2019. 

Desta forma, comprovado nos autos que sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor 

Governamental; CONDENAR a Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a restituir ao autor os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre cargo de Gestor Governamental, no 

período de 11/2015 a 08/2016 e 06/2017 a 02/2019, a ser atualizado pelo 

IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros legais desde o 

trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 188, do 

STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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: 1004097-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004097-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JURANDIR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por JURANDIR FRANCSICO FERREIRA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no total de R$ 6.119,42 (Seis Mil Cento e 

Dezenove Reais e Quarenta e Dois Centavos). Deferiu-se o pedido de 

tutela provisória. Citado, o requeridos não apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante a ausência de apresentação de 

contestação do requerido, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22833270, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno 

e de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALMEIDA CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001524-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOELSON ALMEIDA 

CUIABANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança 

de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por JOELSON ALMEIDA CUIABANO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 
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MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em 

comissão descrito como “função confiança/LC2”, bem como a restituição 

em dobro dos valores descontados no total de R$ 10.294,06 (dez mil 

duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Deferiu-se 

parcialmente o pedido de tutela provisória. Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no sentido de que não 

incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 06/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

18/06/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 06/2014. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC2” de 06/2014 

a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 21710647, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", assim como foram 

incluídas parcelas prescritas, o que não impede a identificação do débito, 

mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que 

tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC2” (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão 

descrito como “função confiança/LC2” referente aos meses de 06/2014 a 

12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária de mesma natureza 

nos meses de 01/2015 a 05/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, todos a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILDE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002265-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENILDE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição 

de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar 

os descontos previdenciários ilegais proposta por ELENILDE BATISTA DA 

SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição em 

dobro dos valores descontados no total de R$ 3.421,62 (três mil 

quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos). Deferiu-se o 

pedido de tutela provisória. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22481302, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 
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7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004387-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO SAMPAIO ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004387-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO EDUARDO SAMPAIO 

ALENCAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADEDE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA c/c RESTITUIÇÃO 

DE VALORES e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por JOAO 

EDUARDO SAMPAIO ALENCAR em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, bem como a restituição do montante descontado no 

período de 09/2014 a 07/2019, perfazendo o total de R$ 12.250,94 (doze 

mil duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. A Liminar foi deferida. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos períodos de 09/2014 a 12/2014, 01/2015, 02/2015, 04/2015 a 

07/2015, 09/2015, 10/2015, 12/2015, 01/2016 a 04/2016, 06/2016, 03/2017 

a 12/2017, 01/2018 a 03/2019 e 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de 

cálculo de id. 22880034, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na 

Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 09/2014 

a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre 

adicional noturno no período de 01/2015, 02/2015, 04/2015 a 07/2015, 

09/2015, 10/2015, 12/2015, 01/2016 a 04/2016, 06/2016, 03/2017 a 

12/2017, 01/2018 a 03/2019 e 05/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORGES MAGALHAES BARBOSA (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):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002852-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANGELA BORGES 

MAGALHAES BARBOSA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito 

c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os 

descontos previdenciários ilegais proposta por ROSANGELA BORGES 

MAGALHÃES BARBOSA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no total de R$ 4.895,32 (Quatro Mil Oitocentos e 

Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos). Deferiu-se o pedido de 

tutela provisória. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à 

apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno de 05/2015 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22625024, a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao pedido 

de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que 

a relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturnos referente ao 

período de 05/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002244-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRA APARECIDA DE 

SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por ALESSANDRA APARECIDA DE 

SOUZA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição em 

dobro dos valores descontados no total de R$ 5.511,22 (Cinco Mil 

Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Dois Centavos). Deferiu-se 

parcialmente o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22445705, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 
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EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010974-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010974-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA REGINA RODRIGUES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE 

INDÉBITO c/c LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por SANDRA 

REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional Função Gratificada - FDE, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 09/2014 a 09/2019, perfazendo o total 

atualizado de R$ 49.235,51 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e cinco 

reais e cinquenta e um centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. I – 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 verifica-se a ocorrência da prescrição em relação à 

parcela de 09/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 07/10/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 10/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - FDE nos 

períodos de 10/2014 a 12/2014, 03/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2018, 

02/2019 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

24686271, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que 

o referido cálculo inclui o desconto realizado em exercício atingido pela 

prescrição quinquenal, qual seja 09/2014. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de 

que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - FDE 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional Função Gratificada - FDE no 

período de 10/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional Função Gratificada - FDE no período 

de 03/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2018, 02/2019 a 06/2019, e demais 

descontos mediante comprovação, importância acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004704-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004704-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ROGERIO PENARIOL 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 
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SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por PAULO ROGERIO PENARIOL em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

3.527,94 (Três Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Quatro 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno de 01/2015 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22933113, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturnos referente ao período de 01/2015 a 06/2019 e 

demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003110-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDNEY SAMPAIO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por SIDNEY SAMPAIO em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC266”, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

5.265,36 (Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Seis 

Centavos). Deferiu-se parcialmente o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão descrito 

como “função confiança/LC266” de 01/2015 a 07/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22665586, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC266” (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo 

em comissão descrito como “função confiança/LC266” referente aos 

meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-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 
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c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GARCIA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002497-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE RICARDO GARCIA 

BRUNO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por JOSE RICARDO GARCIA BRUNO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição, em dobro, do montante descontado no período de 09/2014 a 

07/2019, perfazendo o total de R$ 26.820,26 (vinte e seis mil oitocentos e 

vinte reais e vinte e seis centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. A Liminar foi deferida. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos períodos de 

09/2014 a 12/2014, 01/2015 a 10/2015 e 01/2016 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se 

dos demonstrativos de cálculo de id. 22552529, 22552531, 22552532, a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição 

em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do 

CDC. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 09/2014 

a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre 

adicional noturno no período de 01/2015 a 10/2015 e 01/2016 a 06/2019, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011148-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011148-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANA SANTAREM 

FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ADRIANA 

SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade e adicional de férias, bem como a restituição do 

montante descontado no período de 01/2011 a 08/2019 perfazendo o total 

de R$ 9.686,20 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos). Citados, os requeridos deixaram de comparecer à Audiência 

de Conciliação, contudo, apresentaram contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia, bem como a multa requerida. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 644 de 696



quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas de 01/2011 a 06/2011, haja vista que o requerente comprova a 

propositura de ação anterior distribuída sob o nº 1010461- 

49.2016.8.11.0041, na data de 08/07/2016, a qual foi decidida sem mérito 

ante a inépcia da inicial e obteve o trânsito em julgado em 14/02/2020. A 

presente ação foi proposta em 08/10/2019. Desse modo, comprovada 

causa interruptiva do decurso do prazo prescricional, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 07/2011. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). Primeiramente, verifica-se que a tese acima 

mencionada não inclui o adicional de férias na qualidade de verba não 

incorporável aos proventos e, portanto, não há que se falar em ilegalidade 

do desconto relativo a contribuição previdenciária sobre esse adicional. 

Em relação ao adicional de insalubridade, o requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 07/2011 a 

12/2014, 01/2015 a 10/2015, 01/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016 a 

11/2016, 02/2017 a 11/2017, 01/2018 a 12/2018, 02/2019, 03/2019, 

06/2019, 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

24727202 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os descontos sobre os adicionais 

de férias, bem como o período já atingido pela prescrição (01/2011 a 

06/2011), o que deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na 

Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade no 

período de 07/2011 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional de insalubridade no período de 

01/2015 a 10/2015, 01/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016 a 11/2016, 

02/2017 a 11/2017, 01/2018 a 12/2018, 02/2019, 03/2019, 06/2019, 

08/2019 e demais descontos mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004937-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CREUZA FERREIRA DE MATOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por CREUZA FERREIRA DE MATOS em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 6.054,60 (Seis Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22976575, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 
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partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEVYTON ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004652-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEVYTON ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por NEVYTON ANTONIO SERAPIÃO DE 

CARVALHO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão 

descrito como “função confiança/LC266”, bem como a restituição em 

dobro dos valores descontados no total de R$ 9.575,08 (Nove Mil 

Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oito Centavos). Deferiu-se o pedido 

de tutela provisória. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à 

apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão descrito 

como “função confiança/LC266” de 01/2015 a 06/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22924323, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC266” (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo 

em comissão descrito como “função confiança/LC266” referente aos 

meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL INACIO AMORIM MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003160-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MICHEL INACIO AMORIM 

MUNIZ GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para 

fazer cessar os descontos previdenciários ilegais proposta por MICHEL 

INACIO AMORIM MUNIZ em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 6.304,48 

(Seis Mil Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos). 

Deferiu-se parcialmente o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 646 de 696



personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

03/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22674686, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 03/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VALLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003210-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE VALLIM REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer 

c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para 

fazer cessar os descontos previdenciários ilegais proposta por ELAINE 

VALLIM em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade, bem como a restituição em dobro dos 

valores descontados no total de R$ 4.763,68 (Quatro Mil Setecentos e 

Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos). Deferiu-se o pedido 

de tutela provisória. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à 

apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade do período de 01/2015 a 06/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade 

referente ao período de 01/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009129-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO JAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009129-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO JAQUES REQUERIDO: 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por DIOGO JAQUES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento do 

adicional de periculosidade retroativo aos últimos quatro anos, no valor 

atualizado de R$ 16.344,50 (Dezesseis mil trezentos e quarenta e quatro 

reais e cinquenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. No mais, indefere-se o requerimento de 

inversão do ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda 

Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas no CPC. A parte autora relata que é servidor efetivo do 

Município de Cuiabá, estando lotado na Secretária Municipal de Educação, 

exercendo a função de vigilante desde 2016. Informa que a função que 

desempenha é perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de 

periculosidade. Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para 

repouso. A Lei Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos 

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação: Art. 43 O sistema 

remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de 

subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei 

Complementar. Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do 

adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas específicas 

aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se 

fixe o percentual. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se 

de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito 

da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação 

da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a ausência de 

regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de 

periculosidade aos servidores públicos lotados no cargo de Vigilante 

noturno da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação 

Municipal, improcede o pedido. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009748-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009748-74.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SILVIA MARTINS DE LIMA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta por SILVIA MARTINS LIMA VENTURA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROOS e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de jornada 

de trabalho em regime de plantão, bem como a restituição dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 24.104,64 (vinte 

e quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Citado, o 

requerido não apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de 

apresentação de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade 

do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE do ESTADO DE 

MATO GROSSO no que versa as contribuições posteriores a 31/12/2014. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, adicional de insalubridade e adicional de jornada de trabalho em 

regime de plantão da seguinte forma: - adicional noturno: 12/2011 e 

03/2012 a 07/2015. - adicional de insalubridade: 03/2012 a 07/2015. - 

adicional de jornada de trabalho em regime de plantão: 12/2011; 05/2012 a 

12/2012 e 03/2013 a 07/2015. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

23234851 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 12/2011 e 03/2012 

a 12/2012 , sobre o Adicional de Insalubridade nos exercícios de 03/2012 

a 12/2012 e sobre o adicional de jornada de trabalho em regime de plantão: 

12/2011; 05/2012 a 12/2012, importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; 3) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre os adicionais noturno, de insalubridade e de jornada 

de trabalho em regime de plantão nos exercícios 01/2015 a 07/2015, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008447-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 648 de 696



LUCI LEILA DA SILVA BENICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA OAB - MT24579/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008447-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCI LEILA DA SILVA BENICIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Repetição de Indébito proposta por 

LUCI LEILA DA SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.SECRET.ESC/PEB bem como a restituição dos valores indevidamente 

descontados, no importe atualizado de R$13.896,74 (treze mil e oitocentos 

e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. I- ILEGITIMIDADE 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do ESTADO DE MATO GROSSO no que versa as contribuições 

posteriores a 31/12/2014. II - PRESCRIÇÃO II - PRESCRIÇÃO Segundo o 

disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição, eis que a ação 

foi distribuída no dia 19/09/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição 

da pretensão autoral em relação às parcelas de 05/2014 a 09/2014. III - 

MÉRITO Passa-se a analisar as parcelas descontadas no período de 

10/2014 a 12/2019. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 10/2014 a 12/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 24093295 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163[3]/STF); 

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

10/2014 a 12/2014, importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no 

período de 01/2015 a 12/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005215-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SENA NECKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005215-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PRISCILA SENA NECKEL 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança com Repetição de Indébito proposta por 

PRISCILA SENA NECKEL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 

12.296,05 (doze mil duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do ESTADO DE MATO GROSSO no que versa as contribuições 

posteriores a 31/12/2014. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 649 de 696



ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 08/2014 a 08/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 23031531 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB (Tema 163[3]/STF); 

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no período de 

08/2014 a 12/2014, importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma de descontos a título de Contribuição Previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.SECRET.ESC/PEB no 

período de 01/2015 a 08/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038690-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NASCIMENTO CANINDE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038690-14.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO NASCIMENTO 

CANINDE SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C RECONHECIMENTO E COBRANÇA DE 

DIREITOS TRABALHISTAS C/C DANOS MORAIS proposta por SERGIO 

NASCIMENTO CANINDE SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de vigilante junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 

06/07/2012 a 30/01/2019, objetivando o pagamento do FGTS e adicional de 

insalubridade correspondente a todo o período de exercício, multa 

compensatória, indenização equivalente ao seguro desemprego e aviso 

prévio. Requer ainda, a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, totalizando o valor de R$ 42.549,36 

(quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis 

centavos). Citada, a parte reclamada apresentou a contestação. Passa-se 

ao julgamento. II - PRELIMINAR Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto 

Federal nº 20.910/1932: "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." Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 

setembro/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 04/09/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição das parcelas do período anterior 

a setembro/2014. Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito. III - 

MÉRITO É cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III 

implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 

termos da lei. Assim, verifica-se que trata de norma específica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, eis que in casu a relação é jurídico 

administrativa[1]. No mais, resta observar que aplica-se ao Município de 

Cuiabá a Lei Municipal 93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a 

contratação de pessoal por tempo determinado, vejamos: Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os 

órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações 

Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, 

nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se 

necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do 

município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - combate a 

surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e professor 

visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder 

Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na área de 

Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 
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- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) Portanto, a Constituição 

Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que o requerente comprova a reiterada contratação temporária no 

período de 06/07/2012 a 11/01/2019, evidenciando que não se enquadra 

na legislação, porque, a prestação de serviços temporários extrapola o 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela lei. 

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais relativos à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. A jurisprudência 

do STF é nesse sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 

DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. 

EFEITOS JURÍDICOS. 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 DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. 

Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal 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 Federal 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 do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se 

dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do 

tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 

RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 

22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS, sendo assim, rejeita-se os demais pedidos. De 

igual modo, rejeita-se o pedido de danos morais eis que não restou 

demonstrada qualquer violação de cunho extrapatrimonial que justifique a 

condenação do ente público. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários pactuados no período 

de 06/07/2012 a 11/01/2019 e CONDENAR a parte reclamada a pagar o 

valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual 

que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte 

reclamante, no período de 04/09/2014 a 11/01/2019, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção 

monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; 

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas 

financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de 

futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004722-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PERALTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004722-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANO PERALTA MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES e 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ADRIANO PERALTA 

MORAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional cargo comissão, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 09/2014 a 08/2019, no 

total de R$ 15.930,06 (quinze mil novecentos e trinta reais e seis 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. A Liminar 

foi deferida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

cargo comissão no período de 09/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 07/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição 

em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do 

CDC. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 
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Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

cargo comissão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional cargo comissão no 

período de 09/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes sobre adicional noturno no período de 01/2015 a 

07/2019, e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002423-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002423-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEATRICE CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por LEATRICE 

CARVALHO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional cargo 

comissão - FDE, bem como a restituição do montante descontado no 

período de 03/2015 a 09/2018, perfazendo o total de R$ 11.544,86 (onze 

mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese 

este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem o 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa 

hipótese, passa-se ao julgamento. I- PRELIMINAR 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). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO eis que o objeto da demanda 

compreende apenas descontos realizados após janeiro de 2015, portanto, 

período de legitimidade exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em 

síntese, diz a requerente que sofreu retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

cargo comissão - FDE no período de 03/2015 a 09/2018 (com exceção do 

mês de 09/2016). Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

15844159, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação de 

que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional cargo comissão - FDE (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar a autarquia ESTADO MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional cargo 

comissão - FDE no período de 03/2015 a 09/2018 (com exceção do mês 

de 09/2016), e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011183-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE WEISS FRANCA (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:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011183-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCIELE WEISS FRANCA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

FRANCIELE WEISS FRANCA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado no 

período de 01/2015 a 09/2019, no total de R$ 6.218,42 (seis mil duzentos e 

dezoito reais e quarenta e dois centavos). Citada, a requerida apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno nos seguintes períodos: 01/2015 a 10/2016, 12/2016 a 04/2017, 

06/2017, 08/2017 a 10/2017, 12/2017 a 04/2019 e 06/2019 a 07/2019 e; 

adicional de insalubridade no período de: 01/2015 a 10/2017, 12/2017 a 

08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, 

que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 24734563, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia 

ESTADO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos períodos de: 01/2015 a 

10/2016, 12/2016 a 04/2017, 06/2017, 08/2017 a 10/2017, 12/2017 a 

04/2019 e 06/2019 a 07/2019 e; adicional de insalubridade no período de: 

01/2015 a 10/2017, 12/2017 a 08/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012083-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANTONIO OLIVO (REQUERENTE)

MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012083-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA FRANCISCA DOS 

SANTOS NIENOW, VINICIUS ANTONIO OLIVO REQUERIDO: INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação declaratória de 

inexistência de obrigação tributária com pedido de restituição c/c pedido 

de tutela de urgência” proposta por MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS 

NIENOW e VINICIUS ANTONIO OLIVO em desfavor do INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ISSSPL, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 

de férias, bem como a restituição dos valores descontados no período de 

2015 a 2019 no montante de R$ 1.014,07 (um mil e quatorze reais e sete 

centavos). Citado, o Requerido deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Inobstante o não 

comparecimento do Requerido em audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, alega a parte 

Requerente que sofreu 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 o terço 

constitucional de férias de MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW nos 

meses de 06/2017 e 09/2018 e, de VINICIUS ANTONIO OLIVO nos meses 

de 12/2015, 12/2016, 02/2018 e 02/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto JULGAM-SE PROCEDENTES os 
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pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o do 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ISSSPL a restituir à 

requerente MAIRA FRANCISCA DOS SANTOS NIENOW os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias dos meses de 06/2017 e 09/2018, bem como a 

restituir à VINICIUS ANTONIO OLIVO, a soma de descontos da mesma 

natureza incidentes nos meses de 12/2015, 12/2016, 02/2018 e 02/2019, 

ambas as importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEISON SOARES DE SOUZA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002502-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KEISON SOARES DE SOUZA 

SABINO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por KEISON SOARES DE 

SOUZA SABINO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição, em dobro, do montante descontado no período de 

08/2014 a 07/2019, no total de R$ 4.356,58 (quatro mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. A Liminar foi deferida. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos períodos de 

07/2014, 09/2014 a 11/2014, 01/2015, 02/2015, 04/2015, 06/2015 a 

02/2016, 04/2016 a 09/2016, 11/2016 a 12/2017, 02/2018 a 06/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 22553338, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição em dobro, eis 

que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 07/2014, 

09/2014 a 11/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

sobre adicional noturno no período de 01/2015, 02/2015, 04/2015, 06/2015 

a 02/2016, 04/2016 a 09/2016, 11/2016 a 12/2017, 02/2018 a 06/2019, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001905-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ MARCIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 
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Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por LUIZ MARCIO DE ALMEIDA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 7.853,26 (sete mil e oitocentos e cinquenta e três reais e 

vinte e seis centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 21817443, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005664-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005664-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

4.919,04 (Quatro Mil Novecentos e Dezenove Reais e Quatro Centavos). 

Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno de 08/2015 a 07/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 23165876, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturnos referente ao período de 08/2015 a 07/2019 e 

demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 
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Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MARIA HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001916-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANIA MARIA HAYASHIDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por ROSANIA MARIA DE SOUZA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade e do cargo em comissão descrito como “função 

confiança/LC266”, bem como a restituição em dobro dos valores 

descontados no total de R$ 12.754,92 (doze mil e setecentos e cinquenta 

e quatro reais e noventa e dois centavos). Deferiu-se o pedido de tutela 

provisória. Citado, o requerido não apresentou contestação. Contudo, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão descrito 

como “função confiança/LC266” de 01/2015 a 06/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

21863629, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC266” (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo 

em comissão descrito como “função confiança/LC266” referente aos 

meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005437-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005437-24.2020.8.11.0001. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de não fazer c/c Repetição de Indébito para Restituição de 

Contribuições Previdenciárias Descontadas Indevidamente c/c Tutela de 

Urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre cargo de FDE – Diretor Escolar, bem 

como a restituição dos valores descontados indevidamente. Os requeridos 

contestaram a demanda pugnando pela delimitação da responsabilidade de 

cada ente, eis que a partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo 

essa a entidade responsável por eventual restituição de indébito tributário 

relativo às contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, 

sustentam que a legislação estadual prevê acerca da incidência da 

contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, 

portanto, legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em 

face do requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, 

até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em 

razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. 

Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da entrada da 

vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para responder por 

questões relacionadas à contribuição previdenciária, sendo, portanto, o 

Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre referidas questões 

anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), observada a prescrição 

quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, constata-se que a parte 

autora vem 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'” (Tema 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre cargo de Diretor Escolar. 
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Desta forma, comprovado nos autos que sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária em dissonância do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, que 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'” (Tema 163); bem como para CONDENAR a Autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os valores 

descontados em dissonância ao tema supracitado, dos últimos 05 anos, a 

ser atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de 

juros legais desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos 

da Súmula 188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. 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: 1002098-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002098-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS CESAR COSTA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por LUIS CESAR COSTA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade, 

bem como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

4.825,40 (Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22160401, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA OAB - RJ122849 (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002088-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEUZA BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por NEUZA BATISTA DE SOUZA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 9.942,20 (Nove Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e 

Vinte Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz 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 
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163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 06/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22142568, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011297-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1011297-22.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NADIR DE ARAUJO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

MARIA NADIR DE ARAUJO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 4.255,64 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculos de id. 29094724. 

Dispensada a audiência de conciliação. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de 03/2012 a 

05/2018. 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). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade no período de 03/2012 a 05/2018. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, nos 

meses 03/2012 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

no período de 01/2015 a 05/2018, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JANDUYR SOARES VIANA 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):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002086-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE JANDUYR SOARES 

VIANA JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de 

Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos 

previdenciários ilegais proposta por JOSE JANDUYR SOARES VIANA 

JUNIOR em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a restituição em 

dobro dos valores descontados no total de R$ 4.805,46 (Quatro Mil 

Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos). Deferiu-se o 

pedido de tutela provisória. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

Passa-se à apreciação. 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 
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à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 2213560, a existência de impropriedade em 

relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019571-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1019571-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRAZIELE PACELIUKA DE 

CAPRIO CARDOVANI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO 

CARDOVANI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, 

bem como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de 

R$ 17.303,83 (dezessete mil trezentos e três reais e oitenta e três 

centavos). Citada, a parte requerida apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 10/2015 a 12/2019. 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). Desse modo, verifica-se a 

ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 10/2015 a 04/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição previdenciária 

incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada 

pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre 

regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios 

de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 
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Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciár ia incidiu sobre o valor descri to no i tem 

“FDE.COORD.PEDAGOG”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte 

autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% 

(onze por cento) sobre a verba contida no item “FDE.COORD.PEDAGOG”, 

por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Diante do 

exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito em relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comissão (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, 

“FDE.COORD.PEDAGOG”, incidentes no período de 10/2015 a 04/2019, 

acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e 

juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005145-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAICON DA COSTA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por MAICON DA COSTA OLIVEIRA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade e do cargo em comissão descrito como “subsidio comis”, 

bem como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

4.704,34 (Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais e Trinta e Quatro 

Centavos). Deferiu-se parcialmente o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão descrito 

como “subsidio comis” de 01/2015 a 07/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

23017496, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “subsidio comis” (Tema 163[1]/STF); 

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão 

descrito como “subsidio comis” referente aos meses de 01/2015 a 

07/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005513-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DALMOLIN 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:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005513-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL DALMOLIN DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por RAFAEL DALMOLIN DOS SANTOS, em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade e do cargo em comissão descrito como “função 

confiança/LC266”, bem como a restituição em dobro dos valores 

descontados no total de R$ 9.767,22 (Nove Mil Setecentos e Sessenta e 

Sete Reais e Vinte e Dois Centavos), Deferiu-se o pedido de tutela 

provisória. Citado, o requerido não apresentou contestação. Contudo, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e do cargo em comissão descrito 

como “função confiança/LC266” de 04/2015 a 07/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

23110588, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade e 

do cargo em comissão descrito como “função confiança/LC266” (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade e do cargo 

em comissão descrito como “função confiança/LC266” referente aos 

meses de 04/2015 a 07/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019352-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1019352-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA MARIA QUINTINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não 

fazer c.c. repetição de indébito proposta por SONIA MARIA QUINTINO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 7.649,01 

(sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e um centavo). Citada, a 

parte requerida apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Em que 

pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o 

requerimento administrativo e a respectiva negativa da Administração 

constituem o elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida 

e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há manifestação da 

Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o pleito. Desse 

modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de 01/2016 a 

10/2019. 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). Desse modo, reconhece-se a 

ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 03/2016 a 10/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição previdenciária 

incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada 

pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre 
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regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios 

de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciár ia incidiu sobre o valor descri to no i tem 

“FDE.COORD.PEDAGOG”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte 

autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% 

(onze por cento) sobre a verba contida no item “FDE.COORD.PEDAGOG”, 

por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto a 

alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Destarte, no caso em tela, não se vislumbra a 

lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que 

afasta a ocorrência de dano moral. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE 

a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito em relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comissão (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, 

“FDE.COORD.PEDAGOG”, incidentes no período de 03/2016 a 10/2019, 

acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e 

juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Proceda a Secretaria com a inclusão do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV no polo passivo da demanda. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISDAIANI DE OLIVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002963-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEISDAIANI DE OLIVEIRA 

REZENDE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por LEISDAIANI DE OLIVEIRA REZENDE em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 
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insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 5.300,56 (Cinco Mil e Trezentos Reais e Cinquenta e Seis 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22645784, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002108-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO 

RODRIGUES E SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito 

c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar os 

descontos previdenciários ilegais proposta por ANTONIO BENEDITO 

RODRIGUES E SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 8.443,74 

(Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Quatro 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22176756, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 06/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032297-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1032297-44.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GONCALINA SENE DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO NULO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” proposta por GONCALINA 

SENE DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando 

a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a 

administração pública para exercer a função de Apoio Administrativo 

Educacional no período de 01/2008 a 04/2017, o pagamento de 

indenização correspondente ao FGTS sobre a remuneração mensal de 

todo o período laborado bem como danos morais. Citada, a parte 

reclamada apresentou a 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. Dispõe no artigo 

1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que: "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." Assim, considerando que o vínculo comprovado 

perdurou entre os períodos de 01/2008 a 04/2017, e a ação foi proposta 

em 18/10/2017, reconhece-se a prescrição da pretensão autoral em 

relação ao parcelas anteriores a 18/10/2012. Passa-se a analisar as 

verbas relativas ao período de 11/2012 a 04/2017. Cumpre ressaltar que 

os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja 

vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente 

a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Observa-se, 

ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que “A não 

observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF 

estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) VII – atender situações motivadamente de urgência, 

entre as quais as que decorram de decisão judicial ou acordo extrajudicial. 

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o 

prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, 

incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas 

no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; III – 24 (vinte e 

quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, 

incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese 

de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o 

prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo 

de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a contratação ocorreu nos períodos 

de 11/2012 a 12/2012, 02/2013 a 12/2013, 02/2014 a 12/2014, 02/2015 a 

12/2015, 02/2016 a 12/2016 e 03/2017 a 04/2017, conforme documento 

juntado no id. 10335133. Vê-se que a espécie de contratação não se 

enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não 

estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme 

especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por 

essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por 

não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Nesse 

sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. 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 DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal 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 Federal 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 do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” De 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato temporário possui 

natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao 

saldo de salário e FGTS. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Quanto ao pedido de danos morais, o 

jurista José dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca 

característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 

lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do 

serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1. 

ocorrência do fato administrativo; 2. o dano; 3. o nexo causal. Na espécie 

a parte autora não provou a ocorrência do dano, limitou-se a trazer 

julgados sobre a aplicação dos danos morais, sem demonstrar a 

ocorrência do abalo moral suficiente em seu caso concreto, razão pela 

qual mostra-se improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e 

CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de 

contratação temporária compreendidos de 11/2012 a 12/2012, 02/2013 a 
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12/2013, 02/2014 a 12/2014, 02/2015 a 12/2015, 02/2016 a 12/2016 e 

03/2017 a 04/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde 

a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam 

ter sido adimplidos, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019269-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019269-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRA DE SOUZA MAIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por ALEXANDRA DE SOUZA MAIA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo comissionado, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 38.130,04 (trinta e oito mil, cento 

e trinta reais e quatro centavos). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha 

firmado posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e 

a respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Considerando que os requeridos já apresentaram contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado nº 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. A 

reclamante pretende a restituição das contribuições previdenciárias sobre 

a s  v e r b a s  d e n o m i n a d a s  “ F D E . C O O R D . P E D A G O G ”  e 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB”. 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). Desse modo, compete ao Estado responder por eventuais 

restituições até 31/12/2014 e ao MT PREV a partir de 01/01/2015. Segundo 

o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Por essa razão, 

considerando que a requerente ajuizou a presente ação em 03/12/2019, 

declara-se a prescrição do período pretérito a 03/12/2014. 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). Extrai-se das fichas financeiras da requerente que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito nos itens 

“FDE.COORD.PEDAGOG” e “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, no período de 12/2014 

a 07/2019, desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores 

cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária sobre verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. A 

atualização monetária, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre cargo em comissão (Tema 163[1] /STF); 

2) Condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte 

autora o valor descontado a título de contribuição previdenciária sobre 

cargo em comissão “FDE.COORD.PEDAGOG” e “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” no 

mês 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período 

de 01/2015 a 07/2019, demais parcelas, mediante comprovação, ambas as 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em 

julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002127-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002127-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WENDY ALVES DA CRUZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por WENDY ALVES DA CRUZ em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 7.094,92 (Sete Mil e Noventa e Quatro Reais e Noventa e 

Dois Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 07/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22198476, a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses 

descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade 

referente aos meses de 01/2015 a 07/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003650-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUSEMAR MOREIRA DE MAGALHAES OAB - 078.466.491-91 

(REPRESENTANTE)

VILAMAR DANTAS MORAIS OAB - 340.459.101-15 (REPRESENTANTE)

EUZIRES DE SIQUEIRA CAMPOS OAB - 468.380.401-82 

(REPRESENTANTE)

JOAO PEREIRA DE SOUZA OAB - 452.889.251-00 (REPRESENTANTE)

MAIZES DIAS DE SOUZA OAB - 108.302.271-72 (REPRESENTANTE)

LIDIA BENEDITA DA SILVA OAB - 384.709.691-53 (REPRESENTANTE)

LUZINETE MENDES DE FRANCA ARAUJO OAB - 460.958.881-15 

(REPRESENTANTE)

JUCINEIDE PINTO DE ALMEIDA OAB - 432.809.001-15 (REPRESENTANTE)

ELZA DA COSTA SILVA OAB - 352.884.851-00 (REPRESENTANTE)

TELMA DE FATIMA DA SILVA OAB - 361.644.451-91 (REPRESENTANTE)

Leonardo Tadeu de Almeida Oliveira OAB - MT15970/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003650-57.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: ELZA DA COSTA SILVA, 

TELMA DE FATIMA DA SILVA, LUZINETE MENDES DE FRANCA ARAUJO, 

JUCINEIDE PINTO DE ALMEIDA, MAIZES DIAS DE SOUZA, LIDIA BENEDITA 

DA SILVA, EUZIRES DE SIQUEIRA CAMPOS, JOAO PEREIRA DE SOUZA, 

JUSEMAR MOREIRA DE MAGALHAES, VILAMAR DANTAS MORAIS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Os autores, servidores públicos do Município de 

Cuiabá, postulam a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das Leis 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), também as 

LEIS COMPLEMENTARES 93/2003, 94/2003, 157/2007, 153/2007 e 

154/2007 referente aos demais servidores e efetivou a reestruturação. A 

ação foi proposta no ano de 2015. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 
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a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura as 

carreiras dos autores e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022025-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022025-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GENILDA PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por GENILDA PEREIRA DE 

SOUZA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no importe 

atualizado de R$ 5.582,38 (Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e 

Trinta e Oito Centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo 

requerido, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, diz 

o requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade da seguinte forma: - adicional noturno: 01/2015 

a 05/2017 (com exceção de 05/2015), 02/2017 a 05/2017 e 06/2018 a 

11/2019 (com exceção de 07/2018, 12/2018 e 09/2019). - adicional de 

insalubridade: 01/2015 a 11/2017, 04/2018 a 12/2019 (com exceção de 

06/2018). Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 27686859 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto a alegação de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 

01/2015 a 05/2017 (com exceção de 05/2015), 02/2017 a 05/2017 e 

06/2018 a 11/2019 (com exceção de 07/2018, 12/2018 e 09/2019) e, 

sobre Adicional de Insalubridade nos exercícios 01/2015 a 11/2017, 

04/2018 a 12/2019 (com exceção de 06/2018), e eventualmente demais 

parcelas, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de 

apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 

financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 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 da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR ANGELA MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004213-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEIDIMAR ANGELA MACENA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por EIDIMAR ANGELA 

MACENA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no importe 

atualizado de R$ 5.539,96 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e 

Noventa e Seis Centavos). A liminar foi deferida determinando a 

suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária sobre 

as verbas adicional noturno e subsídio comissão. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação 

de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade da 

seguinte forma: - adicional noturno: 01/2015 a 07/2019 (com exceção de 

03/2016 e 03/2019). - adicional de insalubridade: 01/2015 a 07/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. nº 22851046 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 

01/2015 a 07/2019 (com exceção de 03/2016 e 03/2019) e, sobre 

Adicional de Insalubridade nos exercícios 01/2015 a 07/2019, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEIDE BERNARDINO DE SANTANA ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000264-19.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LEONEIDE BERNARDINO DE 

SANTANA ALVES ARAUJO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por 

LEONEIDE BERNARDINO DE SANTANA ALVES ARAUJO em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno bem 

como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no 

importe atualizado de R$ 7.678 ,30 (Sete Mil Seiscentos e Setenta e Oito 

Reais e Trinta Centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo 

requerido, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, diz 

o requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos 

exercícios de 01/2015 a 11/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

27810330 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 668 de 696



(Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 01/2015 a 11/2019, 

e eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para 

fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas 

financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi 

indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo com os cálculos do 

valor nos exatos termos da sentença. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021849-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021849-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS LEITE 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por ANTONIO MARCOS 

LEITE em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no importe 

atualizado de R$ 9.618,76 (Nove Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Setenta 

e Seis Centavos). Citado, o requerido não apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo 

requerido, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, diz 

o requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade da seguinte forma: - adicional noturno: 01/2015 

a 10/2019 (com exceção de 11/2018 e 12/2018). - adicional de 

insalubridade: 01/2015 a 12/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

27661148 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação de 

que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não se aplica a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 

01/2015 a 10/2019 (com exceção de 11/2018 e 12/2018) e, sobre 

Adicional de Insalubridade nos exercícios 01/2015 a 12/2019, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALBINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000552-64.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SIRLENE ALBINO DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por SIRLENE 

ALBINO DE CARVALHO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no 

importe atualizado de R$ 6.934,88 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Quatro 

Reais e Oitenta e Oito Centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de 

contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 
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revelia. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade da 

seguinte forma: - adicional noturno: 01/2015 a 10/2019 (com exceção de 

09/2017, 05/2018 a 07/2018 e 12/2018 a 02/2019). - adicional de 

insalubridade: 01/2015 a 12/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

27875780 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação de 

que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não se aplica a Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 

01/2015 a 10/2019 (com exceção de 09/2017, 05/2018 a 07/2018 e 

12/2018 a 02/2019) e, sobre Adicional de Insalubridade nos exercícios 

01/2015 a 12/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002706-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLES SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002706-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TCHARLES SCHNEIDER 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por TCHARLES SCHNEIDER em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, 

com a restituição dos valores descontados, na quantia de R$ 21.901,98 

(vinte e um mil novecentos e um reais e noventa e oito centavos). Tutela 

antecipatória deferida. Dispensada audiência de conciliação. Citada, a 

parte requerida não apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Em 

que pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o 

requerimento administrativo e a respectiva negativa da Administração 

constituem o elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida 

e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há manifestação da 

Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o pleito. Desse 

modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e a ausência de contestação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção 

de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 01/2015 a 07/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição previdenciária 

incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada 

pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre 

regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios 

de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 
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relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito nos itens “FDE.DIR.ESCOLA” e 

“FDE.SECRET.ESCOLA”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte 

autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% 

(onze por cento) sobre a verba contida nos itens “FDE.DIR.ESCOLA” e 

“FDE.SECRET.ESCOLA”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciár ia sobre cargo comissionado - 

“FDE.DIR.ESCOLA” e “FDE.SECRET.ESCOLA”, no período de 01/2015 a 

07/2019, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em 

julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004027-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MIRANDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004027-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIANE MIRANDA DA 

CRUZ REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por CRISTIANE MIRANDA DA CRUZ em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo 

comissionado, com a restituição dos valores descontados, na quantia de 

R$ 4.903,61 (quatro mil novecentos e três reais e sessenta e um 

centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada audiência de 

conciliação. Citada, a parte requerida não apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação e a ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Mérito. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 

03/2015 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição 

previdenciária incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado ou de função de confiança quando estas não forem 

incorporadas pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 
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que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito no item “FDE.COORD.PEDAGOG.”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.COORD.PEDAGOG.”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciár ia sobre cargo comissionado - 

“FDE.COORD.PEDAGOG.”, no período de 03/2015 a 07/2019, acrescidas 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de 

mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002664-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. G. D. B. (REQUERENTE)

CLAUDINALES BENTA PINTO DE GODOY BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002664-74.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINALES BENTA PINTO 

DE GODOY BULHOES, D. I. G. D. B. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos a concessão do 

benefício de pensão por morte proposta por CLAUDINALES BENTA PINTO 

DE GODOY BULHÕES e DENNYSE IRIS GODOY DE BULHÕES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos valores 

retroativos a concessão do benefício de pensão por morte desde a data 

do óbito de Atair Firmino Bulhões. No id. 16680043 foi determinado que: 

“Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo de cálculo do total 

que pretende receber devidamente atualizado, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, quantificar 

monetariamente o pedido e compatibilizar o valor da causa com o proveito 

econômico total, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Devidamente 

intimadas, as requerentes quedaram-se inertes. Portanto, o feito 

encontra-se paralisado por descuido das autoras, de forma que é devida 

a extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. Ante o exposto, 

por abandono da causa por mais de 30 dias, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002227-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002227-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MONICA DE SOUSA ARAUJO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por MONICA DE SOUSA ARAUJO em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo 

comissionado, com a restituição dos valores descontados, na quantia de 

R$ 6.780,85 (seis mil setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco 

centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada audiência de 

conciliação. Citada, a parte requerida não apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação e a ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Mérito. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 
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público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 

11/2017 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição 

previdenciária incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado ou de função de confiança quando estas não forem 

incorporadas pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito no item “FDE.SECRET. ESC/PEB.”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.SECRET. ESC/PEB.”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre cargo comissionado - “FDE.SECRET. 

ESC/PEB”, no período de 11/2017 a 07/2019, acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002246-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002246-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por RAFAEL LOPES DOS SANTOS em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre cargo 

comissionado, com a restituição dos valores descontados, na quantia de 

R$ 29.414,38 (vinte e nove mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito 

centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada audiência de 

conciliação. Citada, a parte requerida não apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação e a ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Mérito. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 
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contribuição previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 

02/2016 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição 

previdenciária incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado ou de função de confiança quando estas não forem 

incorporadas pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito no item “FDE.SECRET. ESC/PEB.”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.SECRET. ESC/PEB.”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre cargo comissionado - “FDE.SECRET. 

ESC/PEB”, no período de 02/2016 a 07/2019, acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021986-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIS BALDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021986-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FELIS BALDO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por FELIS BALDO LIMA DA 

SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno bem como a restituição em dobro dos valores 

indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 3.539,06 (Três 

Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Seis Centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação 

de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos exercícios de 05/2018 a 

11/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. nº 27683236 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 
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de sentença. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre Adicional Noturno nos exercícios 05/2018 a 11/2019, 

e eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038106-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1038106-15.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ITAMAR 

PRADO ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de ação de cobrança 

decorrente de contrato nulo c/c indenizatória por danos morais ajuizada 

por ITAMAR PRADO ALVES em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, 

objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários e o 

recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente 

ao período de 01/08/2008 a 18/07/2011, conforme emenda a inicial 

colacionada no id. 15197727. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Processo apto para julgamento antecipado (art. 

355, I, do CPC). Na espécie, a parte autora pleiteia o reconhecimento da 

nulidade do contrato temporário celebrado com o requerido de 01/08/2008 

a 18/07/2011, e o pagamento do FGTS referente ao mesmo período. 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Considerando que 

a presente ação foi distribuída no dia 18/12/2017, verifica-se a ocorrência 

da prescrição da pretensão autoral, eis que decorrido o prazo quinquenal. 

Portanto, não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo 

da contagem do prazo, e considerando que entre a data a que se refere o 

direito (18/07/2011) e o ajuizamento da presente ação (18/12/2017) 

transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, a pretensão autoral 

encontra-se fulminada pela prescrição. Ante o exposto, ACOLHE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão 

autoral; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001873-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARINALVA DA COSTA LEITE 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” proposta por MARINALVA DA 

COSTA LEITE em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no importe 

atualizado de R$ 7.484,68 (sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais 

e sessenta e oito centavos). A liminar foi deferida determinando a 

suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária sobre 

as verbas adicional noturno e subsídio comissão. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação 

de contestação pelo requerido, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da 

revelia. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade da 

seguinte forma: - adicional noturno: 01/2015 a 07/2019 (com exceção de 

10/2017 a 11/2017, 04/2018 a 05/2018, 09/2018 a 11/2018 e 01/2019 a 

02/2019). - adicional de insalubridade: 01/2015 a 05/2019 (com exceção 

de 06/2018). Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, 
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extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 21646886 a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno 

nos exercícios 01/2015 a 07/2019 (com exceção de 10/2017 a 11/2017, 

04/2018 a 05/2018, 09/2018 a 11/2018 e 01/2019 a 02/2019) e, sobre 

Adicional de Insalubridade nos exercícios 01/2015 a 05/2019 (com 

exceção de 06/2018), e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROBERTO APOITIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001365-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDNO ROBERTO APOITIA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência 

Inaudita Altera Pars para fazer cessar os descontos previdenciários 

ilegais proposta por EDNO ROBERTO APOITIA em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados 

no total de R$ 9.035,36 (Nove Mil e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis 

Centavos). Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citado, o requerido 

não apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 01/2015 a 

05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 20670981, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam ter sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e 

de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de 

insalubridade referente aos meses de 01/2015 a 05/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MIRANDA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003125-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO MIRANDA MUNIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança de 

Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por MARCELO MIRANDA MUNIZ em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 
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MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no total de R$ 17.861,84 (Dezessete Mil 

Oitocentos e Sessenta e um Reais e Oitenta e Quatro Centavos). 

Declarou-se prejudicado o pedido de liminar. Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno do período de 08/2014 

a 01/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extraem-se dos 

demonstrativos de cálculos de id. 22668845 e 22668851, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Quanto à atualização, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno referente aos meses de 

08/2014 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária de mesma 

natureza nos meses de 01/2015 a 01/2019, todos a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANY SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001877-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIANY SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança 

de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por MARIANY SANTOS GONÇALVES em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 6,752,40 ( 

seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). 

Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, 

I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no sentido de que não 

incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 07/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

15/07/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 07/2014. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade de 

07/2014 a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo de id. 21710647, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", assim como 

foram incluídas parcelas prescritas, o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No 

que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade 

(Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade referente 

aos meses de 07/2014 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV os valores descontados a título de contribuição previdenciária de 

mesma natureza nos meses de 01/2015 a 05/2019 e demais até o efetivo 
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cumprimento da liminar, mediante comprovação, todos a serem acrescidos 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU MUNZ DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002087-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALCEU MUNZ DE AVILA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência proposta 

por ALCEU MUNZ DE AVILA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno, insalubridade e gratificação, a restituição dos 

valores descontados nos últimos cinco anos bem como a abstenção de 

novos descontos de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno, 

insalubridade e gratificação. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. A parte autora foi intimada para apresentar a cópia do 

procedimento administrativo, de modo a demonstrar que há pretensão 

resistida pelo Estado. Entretanto, não aportou manifestação. DECIDO. O 

interesse de agir é demonstrado pela identificação da necessidade do 

processo e da pretensão resistida. No caso dos autos, a administração 

não teve sequer a oportunidade de conhecer o inconformismo da parte 

autora a qual preferiu ingressar diretamente em juízo sem nem mesmo 

demonstrar sua insatisfação àquele com o qual possui relação jurídica 

estabelecida. A atuação jurisdicional é evidentemente residual, legitima-se 

tão somente na hipótese de controle do ato supostamente ilegal e 

resistência. Além disso, do ponto de vista prático é de se perquirir se é 

mais útil, célere e econômico a tramitação do processo judicial, com todas 

suas possibilidade de revisão que implicam em significativo dispêndio de 

tempo e custos, ou a revisão administrativa a qual tem rito e tempo 

definidos pela Lei nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Estadual. No caso, a parte autora ao 

demonstrar que não tem interesse de se utilizar da via administrativa 

também desqualifica o seu interesse para o processo judicial, haja vista 

que nesse contexto, tem-se que a hipótese se amolda por analogia ao 

decidido no Tema Repetitivo 660-STJ, verbis: PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. 

CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE 

DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 

631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, 

evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada 

nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014). 

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de 

origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. 

Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC. (REsp 1369834/SP, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

24/09/2014, DJe 02/12/2014)” Bem como à tese de repercussão geral 

fixada no RE 631240/MG, vejamos: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 

10-11-2014). Na hipótese, não subsiste interesse de agir sem a negativa 

administrativa. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar o pagamento, não há motivo para o ajuizamento da ação, 

mormente porque não é o judiciário substituto da administração, mas 

precipuamente lhe cabe a função de resolver o conflito de interesses, o 

qual no caso nem se estabeleceu porque o requerido não tem 
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conhecimento da pretensão da parte requerente. Ante o exposto, 

reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse processual, na 

modalidade necessidade e, por consequência, indefere-se a petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, I e VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

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

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017868-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017868-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS DA CONCEICAO 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária 

com Pedido de Tutela de Evidência proposta por MARCOS DA CONCEIÇÃO 

AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, a restituição dos valores descontados nos últimos cinco 

anos e a abstenção do desconto de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno. Citado, o requerido apresentou contestação. A parte 

autora foi intimada para verificar se haveria litisconsórcio com o MTPREV e 

trazer aos autos comprovante de protocolo de pedido administrativo. No 

entanto, considerou as duas medidas desnecessárias. DECIDO. 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. I – 

ILEGITIMIDADE DO ESTADO 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). Dessa forma, nos pedidos a partir de 

31/12/2014 a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do Estado de Mato Grosso no que versa as contribuições anteriores a 

31/12/2014. Passa-se a avaliar o desconto de contribuição previdenciárias 

nas verbas de função comissionada no período de 01/2014 a 12/2014. II - 

PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932: "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." 

Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição, 

eis que a ação foi distribuída no dia 22/11/2019. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas 

de 01/2014 a 11/2014. III- MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno no exercício de 

12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) 

condenar a autarquia ESTADO DE MATO GROSSO a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno 

no exercício de 12/2014, importância acrescida de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, 

por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005198-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN PAES FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005198-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DARLAN PAES FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER 

CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por 

DARLAN PAES FERREIRA DE SOUZA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional cargo comissão - FDE, bem 

como a restituição, em dobro, do montante descontado no período de 2015 

a 2019, totalizando o valor de R$ 26.284,56 (vinte e seis mil duzentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Citados, os requeridos 

deixaram de apresentar contestação. Considerando a indisponibilidade do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 679 de 696



interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. A Liminar foi deferida. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional cargo comissão - FDE nos períodos de 

01/2015 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

23026075, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Quanto a alegação de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional cargo 

comissão - FDE (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional cargo comissão - FDE no período de 01/2015 a 07/2019, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001566-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MICHELLE BELINCANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001566-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENISE MICHELLE 

BELINCANTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de repetição de indébito proposta por DENISE MICHELLE 

BELINCANTA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo comissionado, com a restituição dos valores descontados, na 

quantia de R$ 13.692,65 (treze mil seiscentos e noventa e dois reais e 

sessenta e cinco centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada 

audiência de conciliação. Citada, a parte requerida não apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha 

firmado posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e 

a respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido 

na audiência de conciliação e a ausência de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 06/2014 a 05/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida referente 

aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária anteriores a 

janeiro/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 a 05/2019. Em síntese, diz 

a requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre Cargo de 

Comissão no período de 01/2015 a 05/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Quanto à contribuição previdenciária incidente sobre cargo de 

comissão, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado ou de função de confiança quando 

estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta vedação é corolário do 

princípio da contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a 

contribuir sobre parcela remuneratória que comporá sua remuneração 

quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o 

tema da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento 

em que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de 

confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à 

remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de 
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aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 

859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciár ia incidiu sobre o valor descri to no i tem 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte 

autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% 

(onze por cento) sobre a verba contida no item “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, 

por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Diante do 

exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária 

anteriores a janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) RATIFICA-SE a tutela antecipatória e 

JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão 

(Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão - 

“FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, no período de 01/2015 a 05/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

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

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019259-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NATERCIA DE AQUINO GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019259-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLA NATERCIA DE AQUINO 

GODOY REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por CARLA NATERCIA DE AQUINO GODOY em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre cargo comissionado, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 34.846,71 (trinta e 

quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). 

Citada, a parte requerida apresentou contestação. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido 

de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o 

pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao 

julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Considerando que os 

requeridos já apresentaram contestação, o que demonstra a falta de 

interesse em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado nº 1, aprovado no XIII Encontro dos 

Juízes dos Juizados Especiais. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 12/2014 a 11/2019. 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). Desse modo, compete ao 

Estado responder por eventuais restituições até 31/12/2014 e ao MT PREV 

a partir de 01/01/2015. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 
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12/2014 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição 

previdenciária incidente sobre cargo de comissão, a Lei Federal nº 

9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado ou de função de confiança quando estas não forem 

incorporadas pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito no item “FDE.SECRET.ESC/PEB”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“FDE.SECRET.ESC/PEB”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar 

o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à parte autora os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comissão - “FDE.SECRET.ESC/PEB”, no mês 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 as 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em 

julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002501-26.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JULIO MARQUES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por JULIO MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 4.661,41 (quatro mil 

seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

Considerando que os requeridos já apresentaram contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 682 de 696



dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado nº 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 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 03/2012 a 09/2019. 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). Desse modo, 

verifica-se a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade no 

período de 06/2017 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto: 1) 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito em relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade e adicional noturno, nos meses 06/2017 a 

06/2019, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FREDERICO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001648-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO FREDERICO ANTUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por PEDRO FREDERICO ANTUNES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia da Licença-Prêmio referente ao 

quinquênio 2006/2011, na quantia de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta reais). 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, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. 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. É 

cediço que é dever da administração converter em pecúnia a 

licença-prêmio não paga no momento em que o servidor público se 

aposenta ou se torna inativo por outro motivo. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, 

FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL 

– EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E 

FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015). "É cabível a conversão em pecúnia da 

licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de 

requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento 

ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, 

DJe 18/02/2014).” (AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro ERICSON 

MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 

julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015). (...) (TJMT Ap 32388/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016) O termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a 

conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da 

aposentadoria ou da exoneração/demissão do servidor, pois neste 

momento que se rompe a relação funcional com a Administração Pública. 

Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida neste caso, 

pois a aposentadoria voluntária do autor ocorreu em 08/2012, que 

ingressou com processo administrativo para percepção da licença-prêmio 

em 12/2011, fato que interrompeu o prazo prescricional. O requerente 

carreou documentos em que a própria administração reconhece o direito a 

03 (três) meses de licença-prêmio, as quais, não foram usufruídas, nem 

convertidas em espécie e não foram averbadas para contagem de tempo 

em dobro para aposentadoria. O requerido não impugnou o direito 

invocado e não juntou comprovante de pagamento, não desconstituindo os 

fundamentos e documentos apresentados com a inicial. Desse modo, o 

requerente faz jus à percepção em espécie pela não utilização da referida 

licença-prêmio, pois constitui a única forma de receber o que lhe é de 

direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez 

que se trata de direito adquirido.[1] Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 
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MATO GROSSO a pagar ao requerente a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 2006/2011, com base no holerite da data da aposentadoria, 

acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança desde a citação, e 

correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da aposentadoria, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de cumprimento de sentença e verificação 

do crédito deve a parte autora juntar aos autos o holerite da data da 

aposentadoria. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

"AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LINCENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017723-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017723-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). EDILSON DE SIQUEIRA 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser policial militar e que teria direito 

a promoção ao posto de 2º Tenente PM desde 2012, ao posto de 1º 

Tenente PM desde 2014 e ao posto de Capitão PM desde 2016, por já ter 

cumprido o pressuposto temporal. Citado, o reclamado apresentou defesa. 

Decido. Em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no sentido 

de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância com o 

pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao 

julgamento. Considerando que os requeridos já apresentaram 

contestação, o que demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se 

o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado nº 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. 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. Passa-se ao julgamento. Afirma o requerente que 

ingressou na Polícia Militar em 03/07/1998, e, em 21/12/2011, foi promovido 

a 1º Sargento PM. Alega que desde 2012 está apto para fazer o curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar, contudo o 

requerido se furta em realiza-lo, impedindo a progressão de sua carreira, 

considerando as determinações dada pela nova Lei 10.076/2014, que 

reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). Ainda: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 

384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no 

AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo sentido, “é de 

rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do 

Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações 

anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”. 

Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 

305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; 

AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) OCORRÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO 

DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 
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reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos. In casu, o termo 

inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante 

alega ter nascido seu direito à promoção, 2012. Não havendo prova nos 

autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e 

observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação 

(2019), a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, 

comum à Fazenda Pública. Posto isto, DECLARA-SE a prescrição do 

pedido da inicial. E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014191-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014191-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de reclamação para conversão da licença prêmio, não usufruída, em 

pecúnia, sob a arguição de que teria direito à tal benefício mesmo sendo 

estabilizada, nos termos do artigo 19, da ADCT da CF/88. O Estado de 

Mato Grosso não contestou a ação. É o sucinto relatório, até porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do 

Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto ao ponto, 

da análise acurada dos documentos encartados no feito, constata-se ser 

de rigor a procedência dos pleitos iniciais. Isso porque, o reclamante 

logrou êxito em comprovar que outros servidores em situação idêntica 

tiveram seus recursos administrativos providos com o reconhecimento do 

direito, condicionado, contudo, à disponibilidade financeira (Recurso 

Administrativo nº. 0065328-98.2017.8.11.0000), circunstância que, em 

homenagem ao princípio da isonomia, recomendam o acolhimento dos 

pleitos autorais. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, determinando que o 

reclamado proceda ao pagamento dos valores devidos à reclamante à 

título de licença-prêmio remanescente, qual seja: 45 dias relativos ao 

período de 22/09/2001 e 22/09/2006, a ser atualizado pelo IPCA-E, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros 

legais aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a 

redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 

11.960/09, desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos 

da Súmula 188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 

12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017826-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SAMPAIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017826-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANO SAMPAIO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária 

com Pedido de Tutela de Evidência proposta por ADRIANO SAMPAIO DA 

COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, a restituição dos valores descontados nos últimos cinco 

anos e a abstenção do desconto de contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno. Citado, o requerido apresentou contestação. A parte 

autora foi intimada para verificar se haveria litisconsórcio com o MTPREV e 

trazer aos autos o comprovante de protocolo do pedido administrativo. No 

entanto, considerou as duas medidas desnecessárias. DECIDO. 

Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado posicionamento no 

sentido de que o requerimento administrativo e a respectiva negativa da 

Administração constituem o elemento probatório apto a demonstrar a 

pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, observa-se que há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a discordância. Desse 

modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. I – 

ILEGITIMIDADE DO ESTADO 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). Dessa forma, nos pedidos a partir de 

31/12/2014 a pessoa competente para integrar no polo passivo é a 

entidade autárquica – MTPREV. Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do Estado de Mato Grosso no que versa as contribuições anteriores a 

31/12/2014. Passa-se a avaliar o desconto de contribuição previdenciárias 

no adicional noturno no período de 01/2014 a 12/2014. II - PRESCRIÇÃO 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "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." Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição, eis que a ação 

foi distribuída no dia 22/11/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição 

da pretensão autoral em relação às parcelas de 01/2014 a 10/2014. III- 

MÉRITO Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos exercícios de 11/2014 e 

12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 
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irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) 

condenar a autarquia ESTADO DE MATO GROSSO a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre Adicional Noturno 

nos exercícios de 11/2014 e 12/2014, importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016944-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1016944-16.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à execução aduzindo excesso de execução, 

pugnando pela redução dos honorários advocatícios arbitrados. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Compulsando os autos, mormente a certidão de honorários 

advocatícios acostada aos autos, verifica-se que fora arbitrado 20URHs 

de honorários ao autor, por ter atuado como advogado dativo em um 

processo criminal na Comarca de Rosário Oeste/MT, o que corresponde à 

R$18.570,20. Pois bem, o STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 

1656322/SC, 3ª Seção, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 

SEÇÃO, J. 23/10/2019, DJe 04/11/2019 , fixou, dentre outras, as seguintes 

teses: “1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos 

Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de 

arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua 

no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de 

valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) 

Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a 

quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos 

pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, 

motivadamente, arbitrar outro valor; (...)” Como bem pontuado pelo STJ, 

“para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao 

ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios 

mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, 

fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para 

conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor 

onerosidade possível aos cofres públicos”. In casu, tratando-se de 

processo único em que o autor fora nomeado como dativo, entendo como 

razoável e, de forma equitativa, reduzir o valor arbitrado a título de 

honorários advocatícios para R$2.000,00. Assim, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

PROPOSTOS, a fim de reduzir os honorários advocatícios arbitrados para 

R$2.000,00, determinando o prosseguimento do feito. Sendo assim, após o 

trânsito em julgado, determino a remessa dos autos ao Departamento de 

Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 4º do referido Provimento. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002070-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002070-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FELIPE GUILHERME KLEIN 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por FELIPE 

GUILHERME KLEIN em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre subsídio comissão, bem como a restituição, em 

dobro, do montante descontado, no período de 07/2014 a 07/2019, que 

perfaz o montante de R$ 11.898,16 (onze mil oitocentos e noventa e oito 

reais e dezesseis centavos). Citada, a requerida apresentou contestação. 

A liminar foi indeferida eis que verificou-se que a cobrança ocorreu 

apenas no período referenciado, de modo que, da data de propositura da 

presente ação não mais persistia a cobrança acusada de imprópria. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR 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). De 

plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do MT PREV referente ao 

pedido de restituição das contribuições previdenciárias do período anterior 

a janeiro/2015. Em razão do reconhecimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva do ente público nos moldes acima exposto, passa-se a análise 

dos pedidos deduzidos em juízo a partir de janeiro de 2015. II – MÉRITO Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio comissão no período de 01/2015 a 05/2016. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do 

demonstrativo de cálculo constante na inicial a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 
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Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional subsídio 

comissão (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDENCIA – MTPREV a restituir a parte requerente a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio comissão no período de 01/2015 a 05/2016, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501385-86.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501385-86.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA 

LANA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500622-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDA JOSEFINA DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500622-51.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDA JOSEFINA DA GUIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

patrono da parte autora para que apresente dados bancários de pessoa 

física para deposito dos honorários contratuais de acordo com o contrato 

juntado nos autos, o qual foi base para o cálculo referente a tributação, no 

prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após o processamento do(s) 

alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500407-12.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MENDONCA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500407-12.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: LILIAN MENDONCA DO 

AMARAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500423-97.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI SEVERO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500423-97.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: SIDNEI SEVERO DE BRITO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 
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fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501455-06.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ABADE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501455-06.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: NILTON ABADE DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500091-33.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR SOARES DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hitler Pullig Filho OAB - MT11529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500091-33.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: EDEGAR SOARES DO PRADO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503067-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503067-42.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

autora para que apresente dados bancários de pessoa física para 

deposito dos honorários, o qual foi base para o cálculo referente a 

tributação, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504933-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIBALDI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504933-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILSON TIBALDI DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

patrono da parte autora para que apresente dados bancários de pessoa 

física para deposito dos honorários contratuais de acordo com o contrato 

juntado nos autos, o qual foi base para o cálculo referente a tributação, no 

prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após o processamento do(s) 

alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504715-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT10101-O 

(ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504715-23.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do 

crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, 

conforme identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501643-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501643-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de id. 29924346, uma vez que as certidões objeto da 

lide já foram entregues na secretaria conforme certidão de id. 9961503. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a 

obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011305-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA LAURA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011305-96.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MAISA LAURA EVANGELISTA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por MAISA LAURA EVANGELISTA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade, bem como a restituição no importe atualizado de 

R$ 6.439,74 (seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Passa-se 

ao julgamento. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do 

CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, eis que superada a 

alegação em razão do aditamento pela parte autora (id. 25739395). A 

reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de 03/2012 a 09/2019. 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). A requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 03/2012 a 

09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição. A atualização monetária, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, nos meses 03/2012 a 

12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período 

de 01/2015 a 09/2019, E demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BADINI TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001469-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA BADINI TAQUES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por ANA PAULA 

BADINI TAQUES em desfavor do do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e cargo de confiança, bem como a 

restituição dos valores descontados, em dobro, no importe atualizado de 

R$ 10.433,98 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e oito 

centavos). Citada, a parte requerida apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado nº 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Mérito. A 

Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de 06/2015 a 12/2019. 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 
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patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Em síntese, diz 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 Noturno e Cargo de Confiança no período 

de 06/2015 a 12/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto à contribuição previdenciária incidente sobre função de confiança 

e cargo de comissão, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 

10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras 

gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item FUNÇÃO 

CONFIANÇA/LC266, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte autora 

faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, 

haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze 

por cento) sobre a verba contida no item FUNÇÃO CONFIANÇA/LC266, por 

se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos servidores 

para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto a alegação 

de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual 

nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que 

não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do 

exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

2.1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e função de confiança (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar 

o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e função de confiança, no período de 06/2015 a 

12/2019, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em 

julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003065-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003065-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA APARECIDA 

MARCARI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 
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PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SANDRA 

APARECIDA MARCARI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$8.753,48 

(oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do ESTADO DE MATO GROSSO no que versa as contribuições 

posteriores a 31/12/2014. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 08/2014 a 12/2018. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. nº 22658893 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.COORD.PEDAGOG. (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 08/2014 a 12/2014, importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais; 2) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 01/2015 a 08/2018, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021971-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES FAUSTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021971-77.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARCOS ALVES FAUSTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO c/c LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE” proposta por MARCOS ALVES FAUSTO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.DIR/PEB bem como a 

restituição dos valores indevidamente descontados, no importe atualizado 

de R$ 6.451,91 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e 

um centavos). Citado, o Estado apresentou contestação. DECIDO. 

Inobstante a ausência de apresentação de contestação pelo MTPREV, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 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). Por isso, DECLARA-SE A ILEGITIMIDADE 

do ESTADO DE MATO GROSSO no que versa as contribuições 

posteriores a 31/12/2014. Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos a ficha financeira comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

FDE.DIR/PEB no período de 05/2018 a 12/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Quanto a alegação do requerido de que o conceito 

de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.DIR/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a 

título de Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada 
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identificada como FDE.DIR/PEB no período de 05/2018 a 12/2019, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000993-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABNER AMANCIO FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre cargo comissionado, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 3.145,55 (três mil cento 

e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Dispensada a 

audiência de conciliação. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Em que pese este juízo tenha 

firmado posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e 

a respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, nesta hipótese, 

passa-se ao julgamento. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 06/2016 a 06/2018. 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). Desse modo, reconhece-se a 

ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Cargo de Comissão no período de 07/2016 a 06/2018. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei 

nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras 

gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item “SUBSÍDIO 

COMIS.SERV.”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte autora faz jus 

ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista 

a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) 

sobre a verba contida no item “SUBSÍDIO COMIS.SERV.”, por se tratar de 

verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Diante do exposto: 1) 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e 
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por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito em relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comissão (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, 

“SUBSÍDIO COMIS.SERV”, incidentes no período de 07/2016 a 06/2018, 

acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e 

juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002184-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIRATA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA DOS SANTOS OAB - DF46259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002184-96.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RUBIRATA SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500425-67.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY CEZAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO OAB - MT12871-O (ADVOGADO(A))

DANIEL GUERREIRO TETILLA OAB - MT17987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500425-67.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA SUELY CEZAR ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014042-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCIANO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014042-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS LUCIANO 

EVANGELISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA EVIDÊNCIA proposta 

por MARCOS LUCIANO EVANGELISTA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e Vantagem Pessoal 

Nominalmente Identificada - VPNI, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 10/2014 a 09/2019, no valor total de R$ 

3.147,68 (três mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos). Citada, a requerida apresentou contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR 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). 

Desse modo, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE 

MATO GROSSO referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias do período posterior a janeiro/2015. Em razão do 

reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo até dezembro de 2014. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária somente sobre adicional de insalubridade no 

período de 10/2014 a 12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Extrai-se, contudo, do demonstrativo de cálculo de id. 22550953, 

a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados descontos não imputados ao ente público e, 

ainda, foram considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, 

quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data 

Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve ser 

corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 
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Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 10/2014 a 

12/2014, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014164-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014164-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOILSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de 

reclamação manejada com o escopo de declaração de nulidade de 

contrato temporário pactuado com a administração pública e, 

consequentemente, pagamento do FGTS e multa devidos. O Município de 

Cuiabá apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, prescrição 

das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação. No 

mérito, rechaçou as arguições autorais, pugnando pela total 

improcedência dos pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

acolho a preliminar agitada pelo réu e RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das 

parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, 

nos exatos termos do artigo 1º, do Decreto Lei 20910/32. No mais, 

analisando os autos, constato que o autor foi nomeado para exercer a 

função de agente operacional de saúde, cujos contratos temporários 

foram renovados, sucessivamente, pelo período de quase sete anos 

(19/10/2011 à 30/06/2018), não havendo nos autos qualquer 

comprovação de que a contratação em questão se deu somente para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com o 

que, subentende-se que a contratação temporária, in casu, teve o condão 

de, pela via transversa, burlar o princípio do concurso público. Portanto, 

desnecessários maiores comentários a respeito da natureza da 

contratação do autor pelo requerido, visto que sua nomeação se descura 

do permissivo previsto no art. 37, inc. II, da CF. Diante disso, tratando-se 

de contrato de trabalho irregular firmado com a administração pública, o 

art. 37, § 2º, da CF, preceitua que o contrato é nulo. Por outro lado, é 

pacífico na jurisprudência que a nulidade do contrato de trabalho não 

afasta por completo os direitos do trabalhador, posto que o serviço foi 

prestado, fazendo jus aos depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido é o 

entendimento do STF em sede de Repercussão Geral: “Ementa: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (STF – Tribunal 

Pleno. RE 705140. Relator Min. Teori Zavascki, J. 28/08/2014, DJE 

05/11/2014) Nesta toada, passemos a análise das eventuais verbas 

devidas ao autor. Portanto, deve o ente público requerido realizar os 

depósitos devidos a título de FGTS ao autor, possibilitando o levantamento 

pelo autor. Quanto à multa de 40% do FGTS, registro o entendimento do 

TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, 

DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA 

AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 

40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, §8º, 

DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE 

CELETISTAS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. (...) 5. Em se tratando de 

relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, 

aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a 

anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas”. (TJMT – 

3ª C. Ap. 27331/2005. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 16/12/2016, DJE 

23/01/2017) Por fim, resta a apreciação do pedido de danos morais, o 

qual, também, não merece acolhimento, visto que não restou evidenciado 

nos autos abalo/dano passível de indenização, notadamente porque o 

autor tinha ciência da precariedade de sua contratação junto à 

administração pública. Vejamos o entendimento do TJMT: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEPÓSITO 

DO FGTS – NÃO CABIMENTO – CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DO 

VÍNCULO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO. (...) 

Se a parte esteve ciente da precariedade de sua contratação com a 

Administração não se pode presumir que suportou algum dano moral, o 

que exige para sua configuração abalo a direito atinente à personalidade 

(CF, art. 5º, X). (...)”. (TJMT – 3ª C. Apelação / Remessa Necessária 

38511/2015. Des. Márcio Vidal, J. 26/01/2016, DJE 03/02/2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA 

DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS REMUNEADAS E PROPORCIONAL – 

DIREITO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) 4-Quanto ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não 

há elementos que demonstrem que o Município de primavera do Leste 

tenha agido de forma a provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a 

ponto de ensejar lesão a quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à 

moral, à imagem, à dignidade. (...)”. (TJMT – 4ª C. Ap 89090/2013. Desa. 

Serly Marcondes Alves, J. 07/10/2014, DJE 14/10/2014) Posto isso, julgo 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, declarando NULO o 

contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de 

consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado, 

extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do 

ajuizamento da presente ação), a ser atualizado pelo IPCA-E, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros legais 

aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a redação 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, 

desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 

188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 

12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014219-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ALISSANDRO SOUZA E 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de 

reclamação manejada com o escopo de declaração de nulidade de 

contrato temporário pactuado com a administração pública e, 

consequentemente, pagamento do FGTS e multa devidos, bem como 

danos morais. O Município de Cuiabá apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas cinco anos antes do 

ajuizamento da ação. No mérito, rechaçou as arguições autorais, 

pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, acolho a preliminar agitada pelo réu e RECONHEÇO a 

PRESCRIÇÃO das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da 

presente ação, nos exatos termos do artigo 1º, do Decreto Lei 20910/32. 

No mais, analisando os autos, constato que o autor foi nomeado para 

exercer a função de agente operacional de saúde, cujos contratos 

temporários foram renovados, sucessivamente, pelo período de quase 

sete anos (06/07/2012 à 11/01/2019), não havendo nos autos qualquer 

comprovação de que a contratação em questão se deu somente para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com o 

que, subentende-se que a contratação temporária, in casu, teve o condão 

de, pela via transversa, burlar o princípio do concurso público. Portanto, 

desnecessários maiores comentários a respeito da natureza da 

contratação do autor pelo requerido, visto que sua nomeação se descura 

do permissivo previsto no art. 37, inc. II, da CF. Diante disso, tratando-se 

de contrato de trabalho irregular firmado com a administração pública, o 

art. 37, § 2º, da CF, preceitua que o contrato é nulo. Por outro lado, é 

pacífico na jurisprudência que a nulidade do contrato de trabalho não 

afasta por completo os direitos do trabalhador, posto que o serviço foi 

prestado, fazendo jus aos depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido é o 

entendimento do STF em sede de Repercussão Geral: “Ementa: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS 

JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE 

SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - 

REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO 

A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (STF – Tribunal 

Pleno. RE 705140. Relator Min. Teori Zavascki, J. 28/08/2014, DJE 

05/11/2014) Nesta toada, passemos a análise das eventuais verbas 

devidas ao autor. Portanto, deve o ente público requerido realizar os 

depósitos devidos a título de FGTS ao autor, possibilitando o levantamento. 

Quanto à multa de 40% do FGTS, registro o entendimento do TJMT: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, 

DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA 

AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 

40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, §8º, 

DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE 

CELETISTAS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. (...) 5. Em se tratando de 

relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, 

aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a 

anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas”. (TJMT – 

3ª C. Ap. 27331/2005. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 16/12/2016, DJE 

23/01/2017) Por fim, resta a apreciação do pedido de danos morais, o 

qual, também, não merece acolhimento, visto que não restou evidenciado 

nos autos abalo/dano passível de indenização, notadamente porque o 

autor tinha ciência da precariedade de sua contratação junto à 

administração pública. Vejamos o entendimento do TJMT: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEPÓSITO 

DO FGTS – NÃO CABIMENTO – CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DO 

VÍNCULO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO. (...) 

Se a parte esteve ciente da precariedade de sua contratação com a 

Administração não se pode presumir que suportou algum dano moral, o 

que exige para sua configuração abalo a direito atinente à personalidade 

(CF, art. 5º, X). (...)”. (TJMT – 3ª C. Apelação / Remessa Necessária 

38511/2015. Des. Márcio Vidal, J. 26/01/2016, DJE 03/02/2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA 

DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS REMUNEADAS E PROPORCIONAL – 

DIREITO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) 4-Quanto ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não 

há elementos que demonstrem que o Município de primavera do Leste 

tenha agido de forma a provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a 

ponto de ensejar lesão a quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à 

moral, à imagem, à dignidade. (...)”. (TJMT – 4ª C. Ap 89090/2013. Desa. 

Serly Marcondes Alves, J. 07/10/2014, DJE 14/10/2014) Posto isso, julgo 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, declarando NULO o 

contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de 

consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado, 

extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos antes do 

ajuizamento da presente ação), a ser atualizado pelo IPCA-E, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros legais 

aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a redação 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, 

desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 

188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 

12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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